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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 DIRACOOKIE-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 ONARTUTAKOCOOKIE-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.
¿ZER COOKIE MOTA EXISTITZEN DIRA?
Cookie motak bost talde nagusitan sailkatzen dira:
Azterketarako cookie-ak: web gunean egiten den erabileraren informazioa biltzen dute.
Cookie sozialak: kanpoko sare sozialetarako beharrezkoak dira.
Afiliatuen cookie-ak: web gunearekin afiliazio-kontratu bat daukaten web guneetatik (afiliazio-enpresak)
datozen bisiten jarraipena egiteko aukera ematen dute.
Publizitaterako edo portaera cookie-ak: erabiltzaileari zer gustatzen zaionari buruzko eta bere hautaketa
pertsonalei buruzko informazioa (retargeting) biltzen dute.
Cookie teknikoak eta funtzionalak: web gunearen funtzionamendurako eta kontratatutako zerbitzua emateko
behar-beharrezkoak dira.

WEB GUNE HONETAN ERABIL DAITEZKEEN COOKIE-AK

PHPSESSID: sesioaren identifikazioa daukan cookie teknikoa eta behar-beharrezkoa. Arakatzailea ixtean
ezabatzen da.
_lang: sesioaren hizkuntza daukan cookie teknikoa eta behar-beharrezkoa. Arakatzailea ixtean ezabatzen da.
ac_cookies: cookie-en instalazioa onartu den balioa daukan cookie teknikoa eta behar-beharrezkoa. Eguneratu
den azken alditik urte bateko epean iraungitzen da.
_utma: erabiltzaileak web orrialdea bisitatu zuen lehenengo eta azken aldiaren data erregistratzen duen Google
Analytics-en cookie-a. Eguneratu den azken alditik bi urteko epean iraungitzen da.
_utmb: Web orrialdeko heltze-ordua erregistratzen duen Google Analytics-en cookie-a. Eguneratu den azken
alditik 30 minututan iraungitzen da.
_utmc: urchin.js jarraipen-kodigoarekin interoperabilitaterako erabiltzen den Google Analytics-en cookie-a.
Arakatzailea ixtean ezabatzen da.
_utmt: Google Analytics-en cookie-a. Cookie hau erabiltzaileak eskatu duen eskaera mota prozesatzeko
erabiltzen da. Sesioa amaitzean iraungitzen da.
_utmv: Google Analytics-en cookie-a. Cookie hau datu demografikoak segmentatzeko erabiltzen da. Sesioa
amaitzean iraungitzen da.
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_utmz: erabiltzailea web gunera nola heldu den azaltzeko trafikoaren iturria edo kanpina gordetzen duen
Google Analytics-en cookie-a. Eguneratu den azken alditik sei hilabeteko epean iraungitzen da.

COOKIE-AK INSTALATZEKO BAIMENA BALIOGABETZEA
COOKIE-AK ARAKATZAILETIK EZABATU

Chrome
1. Hautatu Erreminten ikonoa
2. Konfigurazioan klik egin.
3. Aukera aurreratuak ikusi atalean klik egin.
4. “Pribatutasun” atalean, Edukien konfigurazioan klik egin.
• Cookie-ak ezabatu: Web orrialdeen datu eta cookie guztiak atalean klik egin…
• Ez utzi cookie-ak biltzea.
5. Nabigazio-datuak ezabatu (caché-a hustu) atalean klik egin.
6. Arakatzailea itxi eta berrabiarazi.
Chrome-ri buruzko informazio gehiago behar baduzu, egin klik hemen:
http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Internet Explorer. 11. bertsioa
1. Erremintak | Interneten aukerak hautatu.
2. Orokorra fitxan klik egin.
3. “Esplorazioaren historia” atalean, egin klik Ateratzean esplorazio-historia ezabatu sekzioan.
4. Fitxategiak ezabatu hautatu.
5. Cookie-ak ezabatu hautatu.
6. Ezabatu atalean klik egin.
7. Onartu atalean klik egin.
8. Arakatzailea itxi eta berrabiarazi.
Internet Explorer-i buruzko informazio gehiago behar baduzu, egin klik hemen:
https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Firefox. 18. bertsioa
1. Firefox | Historia | Orain dela gutxiko historia garbitu hautatu.
2. “Xehetasunak” atalearen ondoan, egin klik behera begira dagoen gezian.
3. Hautatu hurrengo egiaztatze-laukian: Cookie-ak, Caché-a, Aktibatutako sesio-hasierak
4. Menu zabalgarrian dagoen “Ezabatzeko denbora-tartea”, hautatu Guztia.
5. Orain ezabatu atalean klik egin.
6. Arakatzailea itxi eta berrabiarazi.
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Cookie-ak banan-banan onartu edo ukatu ditzakezu Firefox-en Lehentasunak atalean, Erremintak > Aukerak >
Pribatutasuna bidea jarraituz Historia sekzioan.
Mozilla Firefox-ri buruzko informazio gehiago behar baduzu, egin klik hemen:
https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies

Safari 5.1 bertsioa
1. Safari-ren ikonoa hautatu / Editatu | Safari berrezarri.
2. Hautatu hurrengo egiaztatze-laukian: Historia ezabatu, Web gunearen datu guztiak ezabatu
3. Berrezarri atalean klik egin.
4. Arakatzailea itxi eta berrabiarazi.
Safari-ri buruzko informazio gehiago behar baduzu, egin klik hemen: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES

Opera
Aukerak - Aurreratuta - Cookie-ak.
Cookie-en aukerek Operak erabiltzen dituen modua kontrolatzen dute eta, horrenbestez, baita bere onarpena eta ukatzea
ere.
Opera-ri buruzko informazio gehiago behar baduzu, egin klik hemen: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html

Beste arakatzaileak
Instalatuta daukazun arakatzailearen dokumentazioa irakurri.
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