Cookien politika
Gipuzkoako Graduatu Sozialen Elkargo Prestuak (aurrerantzean, "Elkargoa") jakinarazten dizu cookie-ak erabiltzen
ditugula gure webgunearen funtzionamendu egokia bermatzeko, bai eta haren kalitatea eta edukiak hobetzeko ere.

Cookie-ak instalatzeak datu pertsonalak tratatzea dakar; beraz, gure pribatutasun-politikara jotzen dugu,
tratamenduaren arduradunari eta haren eskubideak baliatzeari buruzko informazio gehiago kontsultatzeko.

Cookien Politika honetan azalduko dizugu zer diren cookie-ak, zertarako balio duten eta nola konfiguratu edo
desaktibatu ditzakezun, hala nahi izanez gero. Gainera, zer cookie mota erabiltzen ditugun eta zertarako adierazten
dizugu.

Zer dira cookie-ak?
Cookie-ak gure webgunera sartzeko erabiltzen dugun ekipoan instalatzen diren fitxategiak dira. Horiei esker,
erabiltzaileek hainbat aldagairi buruz duten nabigazioari buruzko informazioa jaso daiteke, hala nola, orrialdea
zenbat aldiz bisitatu den, erregistratutako erabiltzailea identifikatu eta erabiltzailearen saioa bermatu orrialdean
nabigatzen duen bitartean, azken batean, esperientzia hobea eskaintzeko erabiltzen den informazioa.

Oro har, cookie-ak hiru irizpideren arabera sailkatzen dira: jatorria, iraupena eta helburua. Hiru irizpide horien
arabera, cookie-ak honako hauek izan daitezke:

Titulartasunaren edo jatorriaren arabera: norberarenak edo hirugarrenenak.

• Berezko cookie-ak: Elkargoak kudeatutako ekipo edo domeinu batetik erabiltzailearen ekipamendura bidaltzen
ditugu.
• Hirugarrenen cookie-ak: ikastetxeak kudeatzen ez duen ekipo edo domeinu batetik erabiltzailearen ekipamendura
bidaltzen direnak dira, baizik eta cookien bidez lortutako datuak tratatzen dituen beste erakunde batek, adibidez,
Googlek.
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• Saioko cookie-ak: erabiltzaileak aplikazio edo web orri batera sartzen diren bitartean datuak biltzeko eta biltegiratzeko
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• Cookie iraunkorrak: datuak erabiltzailearen gailuan gordetzen dira oraindik, nahiz eta saioa amaitu. Cookiearen
arduradunak haietara jo dezake eta denbora-tarte jakin batean trata ditzake, cookie bakoitzean desberdina dena.
Helburuaren arabera: (i) Teknikak edo Funtzionamendukoak; (ii) Lehentasunak edo Pertsonalizazioa; (iii) Analitikoak
edo
Neurketakoak;
eta
(iv)
jokabide-publizitatea.
• Cookie teknikoak edo funtzionamendukoak: web-orri batean nabigatzeko eta bertan dauden aukerak edo zerbitzuak
erabiltzeko
aukera
ematen
diote
erabiltzaileari.
• Lehentasun- edo pertsonalizazio-cookie-ak: informazioa gogoratzeko aukera ematen dute, erabiltzailea zerbitzuan
sar dadin ezaugarri jakin batzuekin, bere esperientzia beste erabiltzaileengandik bereiz dezaketenak, hala nola, weborriaren
hizkuntza,
itxura
edo
edukia,
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• Azterketa- edo neurketa-cookieak: web-orriaren arduradunari aukera ematen diote orria bisitatzen duten
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portaeraren
analisia
egiteko,
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hobekuntzak
sartzeko.
• Jokabide-publizitateko cookie-ak: erabiltzaileen portaerari buruzko informazioa gordetzen dute, haien nabigazioohiturak etengabe behatuz lortutakoa, portaera horien arabera zuzendutako publizitatea erakustea ahalbidetzen duten
profilak sortzeko.A continuación, te ofrecemos información sobre el tipo de cookies utilizadas en este Sitio y la finalidad
de las mismas:
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Nola kudeatu behar dira webgune honetako "cookie-ak"?

1.
Gure
konfigurazio-zentroaren
bidez:
Cookien politika honen bidez emandako informazioa kontuan hartuta, jarraian webgune honetan erabilitako cookie-ak
kudeatzeko aukera eskaintzen dizugu, funtzionamendurako behar-beharrezkoak direnak izan ezik (cookie teknikoak),
horiek gure webgunean oinarrizko nabigazioa egiteko eta eskatutako nabigazio-zerbitzua emateko aukera ematen
baitizute.
Web-orriko cookie guztiak instalatzea eragozten bada, beharrezkoak direnak izan ezik, haren zenbait funtzionalitatek
eta
eduki
batzuek
eragina
izan
dezakete.
Edozein unetan alda dezakezu cookien konfigurazioa, eta emandako baimena kendu, esteka honen bidez:
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U

1.

Cookie-ak
konfiguratzea
zure
nabigatzailearen
bidez:
Beharrezkotzat jotako cookie-en kasuan izan ezik, zure gailuan instalatutako cookie-ak
desaktibatzeko edo ezabatzeko eskubidea baliatu ahal izango duzu, erabiltzen duzun
nabigatzailearen
aukerak
konfiguratuz.

2.

Hurrengo esteketan informazio gehiago aurkituko duzu gehien erabiltzen diren nabigatzaileetako
batzuetan instalatutako cookie-ak konfiguratzeko moduari buruz.

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Firefox https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-

Internet Explorer https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari https://support.apple.com/es-es/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Nork gehiago eskura dezake informazioa?
Bildu daitekeen informazioa ez zaie hirugarrenei ematen, eta ez da hirugarren herrialdeetara transferitzen.
Zure datuen tratamenduari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu gure Pribatutasun Politika
Zenbat denbora gordetzen dira datuak?
Informazio hori gorde egiten da erabiltzeko baimena kentzen ez duen bitartean, eta hori edozein unetan egin dezake,
zure nabigatzailea politika honetan zehazten den bezala konfiguratuz, edo, hala badagokio, gune honetan erabilitako
cookie-en iraungitze-epeak kontuan hartuz.
Azken eguneratzea: 2020ko urriaren 26a.

