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Cookieei buruzko politika 
 
Gure entitateak webgune honen bidez egiten den cookieen erabilerari buruzko informazioa 
ematen du. 
 
Cookieak artxibo edo informatika-programa txikiak dira, erabiltzailearen terminalean 
(ordenagailua/smartphone/tablet) metatzen direnak webgune batzuetan sartzean, eta haren 
memorian gordetzen direnak. Artxibo horiek nabigazioa erraztu dezakete, besteak beste, 
webgunean egindako mugimenduen jarraipena eginez, saio-hasiera gogoratuz, formularioak 
automatikoki betez, lehenetsitakoak gogoratuz... 
 
Ezaugarri horiek nabigatzen duen pertsonaren bizitza pribatuko kontu batzuk utz ditzakete 
agerian, eta, horregatik, garrantzitsua da behar bezala informatuta egotea eta bere pribatutasuna 
babesteko baliabideak erabilgarri izatea. 
 
Webgune honek erabiltzen dituen cookie motak: 
Kudeatzen dituen entitatearen arabera, cookieak bi taldetan sailkatzen dira:  

 Cookie propioak: editoreak berak kudeatutako ekipo edo domeinu batetik –bertatik 
ematen da bezeroak eskatutako zerbitzua – erabiltzailearen ekipora bidaltzen direnak. 

 Hirugarrenen cookieak: editoreak kudeatzen ez duen ekipo edo domeinu batetik 
erabiltzailearen ekipora bidaltzen direnak; beste entitate batek bidaltzen ditu, cookieen 
bidez lortutako datuak erabiltzen baititu. 

 
Bezeroaren nabigatzailean metatuta irauten duten denboraren arabera, saioko cookieak edo 
cookie iraunkorrak izan daitezke: 

 Saioko cookieak: aldi baterako cookieen artxiboak dira, nabigatzailea itxitakoan 
ezabatzen direnak. 

 Cookie iraunkorrak: artxibo horiek nabigatzailearen azpikarpeta batean gelditzen dira 
eskuz ezabatu arte, edo erabilitako nabigatzaileak ezabatzen dituen arte artxiboan 
ezarritako iraupenarekin bat. 

 
Lortutako datuen erabilerak duen helburuaren arabera: 

 Cookie teknikoak: Erabiltzaileari webgune, plataforma edo aplikazio baten bidezko 
nabigazioa egiteko aukera ematen diote; halaber, badauden aukera edo zerbitzuak 
erabiltzeko aukera ere ematen diote, adibidez, trafikoa kontrolatzea, saioa identifikatzea, 
nabigazioan zehar segurtasun elementuak erabiltzea, bideoak edo soinua hedatzeko 
edukiak biltzea, edo edukia sare sozialen bidez partekatzea. 

 Pertsonalizazio-cookieak: Erabiltzailearen terminalean dauden zenbait irizpideren 
arabera aurrez zehaztutako izaera orokorreko ezaugarri batzuk aktibatzen dituzte 
erabiltzailea zerbitzuan sartzen denean, adibidez hizkuntza, edo zerbitzuan sartzeko 
erabilitako nabigatzailea. Analisi-cookieak: Beren arduradunari cookiei lotutako 
webguneen erabiltzaileek duten jokaerari jarraipena egin eta hura aztertzeko aukera 
ematen diote. 

 Publizitate-cookieak: Editoreak webgune batean sartu dituen publizitate-guneen –
halakorik sartu badu– kudeaketa ahalik eta modu eraginkorrenean egiteko aukera 
ematen dute, zenbait irizpidetan oinarrituta, esaterako, editatutako edukian edo 
iragarkiak erakusteko maiztasunean. 

 Jokaeraren araberako publizitate-cookieak: Editoreak webgune batean sartu dituen 
publizitate-guneen –halakorik sartu badu– kudeaketa ahalik eta modu eraginkorrenean 
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egiteko aukera ematen dute. Cookie horiek erabiltzaileen jokaerari buruzko informazioa 
biltzen dute, haien nabigazio-ohiturak modu jarraituan aztertuta; horrela, erabiltzailearen 
profil espezifiko bat garatzeko aukera dago, hain zuzen ere, horren araberako 
publizitatea erakusteko. 

 
Alderdi horri buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu Datuak Babesteko 
Espainiako Agentziaren gida, cookieen erabilerari buruzkoa 
 
Webgune honetan erabilitako cookieak:  
 
 

 qtrans_cookie_test: Barne-erabilerako cookieak, beharrezkoak webgunea 
funtzionatzeko, erabiltzailearen IDrako eta aurrez ezarritako hizkuntza baieztatzeko. 

 w3tc_referrer: Hirugarrenen cookiea. WordPress-en plugina, saio-identifikatzaile bat 
biltzen duena webgunearen errendimendua hobetzeko. Cookiea saioaren bukaeran 
ezabatzen da. 

 bp-activity-oldestpage: Cookie propioak eta saio-cookieak, blogean iruzkinak idazten 
dituzten erabiltzaileak gizakiak direla ziurtatzeko, eta ez aplikazio automatizatuak. 

 ASP_NET_SessionId: Saio-cookiea, erabiltzailearen saio bat ezartzen duena, eta 
egoeraren datuak transmititzen dituena aldi baterako cookie baten bidez. 

 NID: Hirugarrenen cookiea, Google Maps-en cookieak kokapen geografikoak ikusteko. 
Googlek kudeatzen ditu, oso-osorik, cookie horiek. 

 SID: Hirugarrenen cookiea, Google Maps-en cookieak kokapen geografikoak ikusteko. 
Googlek kudeatzen ditu, oso-osorik, cookie horiek. 

 CID: Publizitate-cookiea, bisitariarentzat interesgarrienak diren iragarkiak eskaintzeko 
erabiltzen dena. Era berean, iragarki bakoitza ikusten den aldi kopurua mugatzeko ere 
erabiltzen dira, baita gure publizitate-kanpainen eraginkortasuna neurtzeko ere, 

 __ar_v4. Publizitate-cookiea; cookie hau Googleko DoubleClick publizitate-zerbitzuari 
lotzen zaio. Iragarkien konbertsio-tasen jarraipenean laguntzen du. 

 Orri honek Google Analytics sistema erabiltzen du, web-analisiak egiteko zerbitzu bat, 
Googlek garatutakoa, webguneetan egiten den nabigazioa neurtzeko eta aztertzeko 
aukera ematen duena. Zure nabigatzailean zerbitzu horren 5 cookie ikusiko dituzu. 
Aurreko tipologiaren arabera, hirugarrenen, saioko eta analisiko cookieak dira. Horri 
buruzko argibide gehiago nahi izanez gero, baita cookie horren erabilera baliogabetzeko 
ere, jo honako webgune honetara:  www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html. 
Honako hauek dira sartutako cookieak: 

 __utma 

 __utmb 

 __utmc 

 __utmz 

 wp-saving-post-16: Word Press-en cookiea, beharrezkoa orria funtzionatzeko. 
Artikuluetan egindako iruzkinen gaineko informazioa biltzen du. 

 wp-saving-post-715: Word Press-en cookiea, beharrezkoa orria funtzionatzeko. 
Artikuluetan egindako iruzkinen gaineko informazioa biltzen du. 

 wp-saving-post-115: Word Press-en cookiea, beharrezkoa orria funtzionatzeko. 
Artikuluetan egindako iruzkinen gaineko informazioa biltzen du. 

 wp-saving-post-940: Word Press-en cookiea, beharrezkoa orria funtzionatzeko. 
Artikuluetan egindako iruzkinen gaineko informazioa biltzen du. 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_Cookies.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_Cookies.pdf
http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html


3 
 

 wp-saving-post-837: Word Press-en cookiea, beharrezkoa orria funtzionatzeko. 
Artikuluetan egindako iruzkinen gaineko informazioa biltzen du. 

 wp-saving-post-982: Word Press-en cookiea, beharrezkoa orria funtzionatzeko. 
Artikuluetan egindako iruzkinen gaineko informazioa biltzen du. 

 Cookie ezezagunak: _ctxpop; merimediait2014; id893_s; stuñe: adFB; 
mindsparktb_211827548;mindsparktbsupport_211827548;mindspark_extension_api_feat
ures_211827548; mindsparktb_100000425; mindsparktbsupport_100000425 

 
 
Cookieei buruzko politika onartzea:  
Eskaintzen dizugun informazio honen aurrean, honako hauek egin ditzakezu:  
 

 Cookieak onartzea: Cookieen erabilera onartzen da, eta ez duzu berriz ohar hau ikusiko.  

 Cookieak desaktibatzeko konfigurazioa: Aditzera ematen dizugu edozein unetan 
aukeratu dezakezula webgune honetan zer cookie aritzea nahi duzun, nabigatzailearen 
konfigurazioaren bidez; horretarako, erabili honako esteka hauek:  

o Internet Explorer:  windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-
cookies#ie="ie-10”   

o FireFox:  support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies    
o Chrome:  support.google.com/chrome/answer/95647?hl="es"   
o Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042  

 
Era berean, zure nabigatzailean ere cookieak kudea ditzakezu honako tresna hauen bidez:  

 Ghostery: http://www.ghostery.com   

 Your online choices: http://www.youronlinechoices.com/es  
 

Gure cookieei buruzko politika eguneratuko dugu? 

Baliteke gure webguneko cookieei buruzko politika eguneratzea; horregatik, gure webgunean 
sartzen duzun bakoitzean politika hau berrikusteko gomendioa egiten dizugu, cookieak nola eta 
zertarako erabiltzen ditugun behar bezala jakin dezazun. Cookieei buruzko politika 2014ko 
apirilaren 1ean eguneratu zen azkeneko aldiz. 
 

http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647
http://support.apple.com/kb/ph5042
http://www.ghostery.com/
http://www.youronlinechoices.com/es

