Cookieei buruzko oharra
Webgunetik informazioa lortzeko, hirugarrenen cookieak erabiltzen ditugu, informazio analitikoa
biltzeko. Onartzen dut
Informazio gehiago hemen.
Jakinarazten dizuegu, www.pyrenaica.com webgunearen funtzionamendu zuzenerako, nabigaziosistemak nabigazio-datu batzuk (“cookieak”) erabiltzen dituela, webguneko erabiltzaileei zerbitzu
pertsonalizatuagoa eskaini ahal izateko. Webgunean eta aplikazioetan sartzean nabigatzaileak
gordetzen dituen testu-fitxategi txikiak dira “cookieak”. Web-orrira konektatzeko ordenagailuak
erabili duen IP helbideari buruzko informazioa lor daiteke, eskatutako web-orriaren URL helbidea,
konektatu den ordua, eta baita erabiltzailearen inguru informatikoaren sistema operatiboarekin
lotutako beste parametro batzuk ere. Informazio hori saioa identifikatzeko soilik jasotzen da, weborriaren analisia errazteko helburuarekin.
EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOAK hirugarren batzuen “cookieak” erabiltzen ditu bere webgunean:
-

Analisi-cookieak: zehazki, Google Analytics; Google, Inc.-ek eskaintzen duen web-orrien
estatistika-zerbitzu bat da, hain zuzen. Google Analytics-ek erabiltzailearen ekipamenduari
buruzko informazioa biltzen du, aplikazioaren jarduerari buruzko txostenak sortzeko;
bildutako informazioa Estatu Batuetako zerbitzarietan gordetzen du.

Dena den, izaera pertsonaleko datuak jasotzen diren kasuetan (sarbideko Ip-a soilik kasu honetan),
jakinarazten dizuegu EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOAREN ardurapekoa den “Sare sozialak eta
Marketina” fitxategian tratatuko eta txertatuko direla horiek.
Sare sozialak, webgunean interakzioan aritzen diren erabiltzaileak eta lortzen den informazioa
kudeatzea eta kontrolatzea da fitxategi horren helburua.
Datu horiek cookieak kudeatzen dituzten enpresei igorriko zaizkie, eta enpresak horiek erabakitako
parametroen arabera gordeko dira.
Datuak babesteko legediak jasotzen duenaren arabera, datuetara sartzeko, horiek zuzentzeko edo
ezabatzeko, tratamendua mugatzeko edo horri aurka egiteko eskubideak nahiz datuen
eramangarritasunerako eskubideak erabiltzeko, zuzendu helbide honetara: ERROTABURU
PASEALEKUA 1 – 3., 20018 DONOSTIA (GIPUZKOA); edota bidali posta elektroniko bat honako
helbidera: administrazioa@emf-fvm.com
Era berean, Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean aurkez dezakezu erreklamazioa,
edota Datuak Babesteko Ordezkariarekin harremanetan jar zaitezke: dpd@europeanconsulting.org
Erabiltzaileari jakinarazten zaio Google-k hirugarrenei igor diezaiekeela informazio hori, legeak hala
eskatzen duenean edo hirugarren horiek Google-ren kontura prozesatzen dutenean informazioa.
Google-k ez du erabiltzailearen IP helbidea hark duen beste datu batekin lotuko, eta, beraz, modu
guztiz anonimoan egingo da.
“Cookie” hau baztertzeko edo kentzeko, honako helbide hauek kontsulta ditzakezu:
http://www.google.com/intl/ca/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html

COOKIEAK DESAKTIBATZEA ETA BLOKEATZEA
Dena den, erabiltzaileak bere nabigazio-sistemaren aukera gaitu dezake, cookieak ez instalatzeko;
EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOA ez da inola ere arduradun izango, cookieak desgaitzearen
ondorioz webgune honek eskaintzen dituen zerbitzuek zuzen funtzionatzen ez badute.
Ondorengo loturetan, gehien erabiltzen diren nabigatzaileen doikuntzak konfiguratzen lagunduko
dizuten jarraibideak aurkituko dituzu:
Internet
Explorer:
Google
Chrome:
Mozilla
Firefox:
Safari:

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

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

https://support.mozilla.org/t5/Cookies-y-cach%C3%A9/Habilitar-ydeshabilitar-cookies-que-los-sitios-web-utilizan/ta-p/13811
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES

Safari
IOSrako
(Iphone,
IPad):

http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es&locale=es_es

Chrome
Androiderako:

https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es

Cookiei buruz eta horiek zure nabigazio-sistemaren arabera desgaitzeko moduari buruz informazio
gehiago nahi baduzu, honako lotura hauek kontsulta ditzakezu: www.aboutcookies.org eta
http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1
Bestela, eta EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOAK cookieen erabileraren berri eman eta horiek
desgaitu ez badira, erabiltzaileak bere baimena ematen du Google-k datuak tratatzeko, ohar
honetan aurreikusitako moduan eta hemen adierazitako xedeetarako.

Zalantzaren bat baduzu edo iruzkinen bat egin nahi baduzu, zuzendu EUSKAL MENDIZALE
FEDERAZIORA, jendearentzako arreta-zerbitzuaren bidez edo gurekin harremanetan jarriz:
administrazioa@emf-fvm.com

