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COOKIE POLITIKA

 
 

COOKIE-EI BURUZKO INFORMAZIOA
13/2012  Errege-dekretuak  ezarritako  «Informazioaren  gizartearen  eta  merkataritza  elektronikoaren  buruzko  legea»-ri
(LSSICE) dagokion aldaketaren indarrean jartzea dela eta, beharrezkoa da ezinbestekoak ez diren cookie-ak erabiltzen
dituzten web orrialde guztien erabiltzailearen berariazko baimena lortzea web orrialdetik nabigatu baino lehen.
 
 

ZER DIRA COOKIE-AK?
Cookie-ak eta beste antzeko teknologia batzuk (local shared objects, flash cookies edo pixelak) web-zerbitzariek haien
bisitariei  buruzko  informazioa  gordetzeko  eta  berreskuratzeko,  eta  baita  orrialdearen  funtzionamendu  egoki  bat
eskaintzeko, erabiltzen dituzten erremintak dira.

Erreminta  hauen bitartez,  web-zerbitzariak  erabiltzaileari  buruzko datu  batzuk gogoratzeko aukera dauka,  esaterako,
zerbitzari horren orrialdeak ikusteko lehentasunak, izena eta pasahitza, gehien interesatzen zaizkion produktuak, etab.
 
 

ARAUDIAK ONARTUTAKO COOKIE-AK ETA SALBUETSITAKO COOKIE-AK
 
 
EBko  zuzentarauaren  arabera,  erabiltzailearen  informatutako  baimena  behar  duten  cookie-ak  azterketarako  eta
pubilizataterako cookie-ak dira. Cookie teknikoak edo web gunearen funtzionamendu egokirako edo erabiltzaileak berariaz
eskatutako zerbitzuak emateko beharrezkoak direnak salbuetsita daude.
 
 

COOKIE MOTAK
XEDEAREN ARABERA

Cookie  teknikoak  eta  funtzionalak:  erabiltzaileari  web  orrialde,  plataforma  edo  aplikazio  baten  bitartez
nabigatzeko eta bertan dauden aukera edo zerbitzu desberdinak erabiltzeko aukera ematen diotenak dira.
Cookie  analitikoak:  cookieen  arduradunari  cookieak  lotuta  dauden  webguneetan  erabiltzaileen  portaeraren
jarraipen eta analisia egiteko aukera ematen dioten cookieak dira. Cookie mota hauen bidez lortutako informazioa
webguneen,  aplikazioaren edo plataformaren jarduera neurtzeko eta gune,  aplikazio  eta plataforma horietako
erabiltzaileen  nabigazio-profilak  egiteko  erabiltzen  da,  hobekuntzak  egiteko  zerbitzuaren  erabiltzaileek  egiten
dituzten erabilera-datuen analisiaren arabera.
Publizitate-cookieak: editatutako edukia edo iragarkiak agertzen diren maiztasuna bezalako irizpideen arabera,
editoreak zerbitzua ematen duen webgune, aplikazio edo plataforman, hala balegokio, sartu dituen publizitate-
esparruen kudeaketa ahalik eta modu eraginkorrenean ahalbidetzen duten cookieak.
Portaera-publizitatearen  cookieak:  erabiltzailearen  lehentasunei  eta  aukera  pertsonalei  buruzko  informazioa
jasotzen dute (retargeting) editoreak zerbitzua ematen duen webgune, aplikazio edo plataforman, hala balegokio,
sartu dituen publizitate-esparruak ahalik eta modu eraginkorrenean kudeatzeko.
Cookie  sozialak:  sare  sozialen  plataformek  zerbitzuetan  ezarritakoak  dira,  lagunekin  eta  sareekin  edukiak
partekatzen ahalbidetzeko. Sare sozialen plataformek Zerbitzuetatik kanpo sareko jarduera arakatzeko gaitasuna
daukate. Horrek bisitatzen dituzun beste zerbitzuetan ikusten dituzun edukiak eta mezuak kalte ditzake.
Afiliatuen cookie-ak: web gunearekin afiliazio-kontratu bat daukaten web guneetatik (afiliazio-enpresak) datozen
bisiten jarraipena egiteko aukera ematen dute.
Segurtasun-cookieak:  zifratutako  informazioa  gordetzen  dute  bertan  gordetako  datuak  hirugarrenen  eraso
maleziatsuetatik babesteko.
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JABETZAREN ARABERA

Cookie  propioak:  erabiltzailearen  ekipo  terminalari  editoreak  kudeatutako  ekipo  edo  domeinu  batetik  eta
erabiltzaileak eskatutako zerbitzua ematen denetik bidalitakoak dira.
Hirugarrenen cookieak: erabiltzailearen ekipo terminalari editoreak kudeatzen ez dituen (baizik eta cookieetatik
lortutako datuak tratatzen dituen beste entitate batek kudeatutako) ekipo edo domeinu batetik bidalitakoak dira.

KONTSERBAZIO-EPEAREN ARABERA

Saioaren  cookieak:  erabiltzailea  webgune  batean  sartzen  den  bitartean  datuak  biltzeko  eta  gordetzeko
diseinatutako cookie mota bat dira.
Cookie iraunkorrak: cookie mota bat dira, non datuak terminalen gordeta dauden eta cookiearen arduradunak
zehaztutako denboraldi batez (minutu batzuetatik zenbait urtera arte) irakur eta trata ditzakeen.

DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA
 
 

AGURAIN IKASTOLA KOOPERATIBA ELKARTEA da interesdunaren tratamenduaren arduraduna eta jakinarazi egiten
dizu datu horiek datu pertsonalei buruzko 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan (GDPR) ezarritakoari
jarraikiz tratatuko direla. Horrenbestez, tratamenduari buruzko honako informazio hau ematen dizugu:

Tratamenduaren helburuak: webgune honetan erabiltzen diren cookien atalean adierazten den moduan.

Tratamendua legitimatzea: interesdunak baimena emanda (GPDRaren 6.1 art.).

Datuak kontserbatzeko irizpideak: webgunean erabilitako cookien atalean adierazten den moduan.

Datuak komunikatzea: hirugarrenei ez zaie daturik komunikatuko, hirugarrenen jabetzako cookieetan edo legezko
betebehar bat dagoenean salbu.

Interesdunaren eskubideak:

- Bere baimena edozein unetan kentzeko eskubidea.
- Irispide-eskubidea, zuzentzeko eta ezerezteko eskubideak eta tratamendua mugatzeko eta aurka egiteko eskubidea.
- Kontrol-agintaritzari (www.aepd.es) erreklamazio bat aurkezteko eskubidea, baldin eta tratamendua indarrean dagoen
araudiarekin bat ez datorrela uste badu.

Bere eskubideak egikaritzeko harremanetarako datuak:

AGURAIN IKASTOLA KOOPERATIBA ELKARTEA. CARRETERA DE ZUAZO, 29 - 01200 AGURAIN (Araba). Helbide
elektronikoa: agurain@lautadaikastola.eus
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WEBGUNE HONETAN ERABILITAKO COOKIE-AK

EDITOREAK KONTROLATZEN DITUEN COOKIE-AK

Teknikak Funtzionala

Jabetza Cookie-a End Epe

gstatic.com CONSENT Google cookieen baimenaren jarraitzailea en 17 años

lautadaikastola.eus cookie-agreed
Webgunearen aukerak eta zerbitzuak erabiltzeko beharrezko
cookie-a en 4 meses

lautadaikastola.eus has_js
Webgunearen aukerak eta zerbitzuak erabiltzeko beharrezko
cookie-a en 9 meses

Analiticas

Jabetza Cookie-a End Epe

lautadaikastola.eus _ga ID erabiltzaile identifikatzeko erabiltzen en 2 años

lautadaikastola.eus _gat
Google Analytics-zerbitzari eskaera kopurua jarraipena
egiteko Google Tag Manager erabiltzean erabiliko Sesión

lautadaikastola.eus _gid
NAN azken jarduera ondoren 24 orduz erabiltzaile
identifikatzeko erabiltzen en 20 horas

 
 

HIRUGARRENEN COOKIE-AK

Hirugarrenen zerbitzuak editorearen kontroletik kanpo daude. Hornitzaileek edozein unetan alda dezakete euren cookie-en
zerbitzu-, helburu- eta erabilera-baldintzak, etab.

Webgune honen kanpo hornitzaileak:

Editorea Pribatutasun politika

Google Analytics https://privacy.google.com/take-control.html

Google https://privacy.google.com/take-control.html

 
 

COOKIE-EN KONFIGURAZIO-PANELA

Panel honetan webguneak zure arakatzailean instala ditzakeen cookie-ak konfigura daitezke, eskaintzen diren aukera edo
zerbitzuen nabigazio eta erabilerarako beharrezkoak diren cookie teknikoak edo funtzionalak izan ezik.

Cookie-en panela

https://privacy.google.com/take-control.html
https://privacy.google.com/take-control.html


AGURAIN IKASTOLA KOOPERATIBA ELKARTEA

P. 4
AGURAIN IKASTOLA KOOPERATIBA ELKARTEA

CARRETERA DE ZUAZO, 29 - 01200 AGURAIN (Araba)

 
 

NOLA KUDEATU COOKIE-AK ARAKATZAILETIK

Cookie-ak gailutik kentzea

Gailuan dauden cookie-ak kendu egin daitezke nabigazio-historia ezabatzen. Horrela,
bisitatutako webgune guztien cookie-ak ezerezten dira.
Hala ere, gordetako informazioaren parte bat (adibidez, saioa hasteko datuak edo
webgunearen lehentasunak) gal daiteke ere.

Gunearen cookie espezifikoak
kudeatzea

Gune bakoitzaren cookie espezifikoen kontrol zehatzago bat izateko, erabiltzaileek
pribatutasun eta cookie-konfigurazioa egoki dezakete arakatzailean.

Cookie-ak blokeatzea

Arakatzaile moderno gehienak gailuetan cookie-ak instalatzea saihesteko konfigura
daitezkeen arren, horrek lehentasun batzuen eskuzko egokitzera eraman dezake gune
edo orrialde bat bisitatzen den bakoitzean. Gainera, baliteke zerbitzu eta ezaugarri batzuk
ongi ez funtzionatzea (esaterako, saio-hasierak profilarekin).

NOLA EZABATU COOKIE-AK OHIKO ARAKATZAILEETATIK

Chrome http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Internet Explorer. 11. bertsioa https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Firefox. 65.0.1. bertsioa https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies

Safari 5.1. bertsioa https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac

Opera https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrowsingData

http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrowsingData

