
Coa túa primeira visita á nosa Web estás a ser informado da 
existencia de Cookies e da presente política de Cookies. En futuras 
visitas podes consultar a nosa política en calquera momento na 
sección “Política de Cookies”. Co teu rexistro na Web e/ou a mera 
navegación estás a consentir a instalación das Cookies informadas 
(salvo que modificases a configuración do teu navegador para rexeitar 
Cookies). 
 
 Que é unha Cookie 
 
 Unha “ Cookie” é un pequeno arquivo de texto que un sitio web 
almacena no navegador do Usuario. As Cookies facilitan o uso, 
navegación e prestación de servizos dunha páxina Web. 
 
 As Cookies utilízanse, por exemplo, para xestionar a sesión do 
Usuario (reducindo o número de veces que ten que incluír o seu 
contrasinal) ou para adecuar os contidos dunha páxina Web ás súas 
preferencias. As Cookies poden ser de sesión, que se borrarán cando 
o Usuario abandone a páxina Web que as xerou ou persistentes, que 
permanecen no seu computador ata unha data determinada. 
 
 O propósito deste documento é axudarlle a comprender o uso que a 
presente páxina Web fai das Cookies, a finalidade das Cookies 
utilizadas, así como das opcións que o Usuario ten á súa disposición 
para xestionalas. 
 
 O uso desta Web coa funcionalidade do navegador habilitada para 
aceptar Cookies, implica a aceptación por parte do Usuario da 
tecnoloxía cookie utilizada pola devandita Web. 
 
 Tipos de Cookies:  
 
Cookies de uso interno 
 
 Esta Web utiliza Cookies de uso interno imprescindibles para o 
funcionamento da Web, por exemplo aquelas que permiten a 
autenticación ou o mantemento da sesión do Usuario rexistrado cando 
navega pola páxina. A desactivación destas Cookies impide o 
funcionamento correcto dalgunhas das funcionalidades da Web.  
 
Cookies Analíticas 
 
 Esta Web utiliza Cookies analíticas para solicitar estatísticas sobre a 
actividade do Usuario na Web e a actividade xeral da mesma. A 
información recompilada é anónima e permite optimizar a navegación 



pola nosa páxina Web e garantir o mellor servizo ao Usuario. O 
Usuario pode excluír a súa actividade mediante os sistemas de 
exclusión facilitados polas ferramentas analíticas.  
 
Cookies de terceiros para a xestión de espazos publicitários 
 
 Son Cookies almacenadas por terceiras partes que xestionan os 
espazos publicitarios que os Usuarios visualizan ao acceder a esta 
Web. Estas Cookies permiten medir a efectividade das nosas 
campañas online, proporcionar ao Usuario información do seu interese 
e ofrecerlle contidos publicitarios da súa preferencia. De conformidade 
coas súas propias políticas, algúns xestores de publicidade poden 
utilizar as Cookies anónimas para mostrar anuncios do seu interese 
cando visite outras páxinas Web. Non obstante os Usuarios poden 
xestionar a aceptación ou non de @dicha Cookies mediante a 
configuración do seu navegador. 
 
 Garantías e opcións sobre as Cookies 
 
 Mediante as ferramentas de configuración do navegador o Usuario 
ten a posibilidade de aceptar ou rexeitar a instalación de Cookies, ou 
ben rexeitar a instalación dun tipo determinado de Cookies, como as 
Cookies de publicidade e de terceiros. Ademais, despois de cada 
sesión pode eliminar todas ou algunhas das Cookies almacenadas. 
 
 Adicionalmente o Usuario pode activar: 
 
 A navegación privada, mediante a cal o seu navegador deixa de 
gardar o historial de navegación, contrasinais de sitios web, Cookies e 
outra información das páxinas que visita, ou a función de non 
rastrexar, pola que o navegador pide aos sitios web que visita que non 
rastrexen os seus hábitos de navegación, para por exemplo, servirlle 
publicidade do seu interese nos sitios que visita. 
 
 Recomendámoslle que consulte a axuda do seu navegador para 
informarse das diferentes opcións sobre como xestionar as Cookies. 
Teña en conta que o bloqueo de Cookies pode afectar a todas ou 
algunhas das funcionalidades da nosa Web. 
  
Cookies utilizadas nesta Web: 
 
 De uso interno: necesaria para o funcionamento da Web, IDE de 
Usuario e comprobación da linguaxe predeterminado. 
 



 Analíticas: xeradas coa ferramenta Google Analytics. Xera un IDE de 
Usuario único que se utiliza para contar cantas veces visitou a Web un 
Usuario, calcular o fin da sesión, rexistrar a orixe do Usuario, 
segmentar datos demográficos como a idade do visitante a partir dos 
datos de rexistro e outros datos estatísticos anónimos. 
 
 De terceiros: para a xestión de campañas de publicidade poden variar 
dependendo da campaña en vigor. O Usuario pode xestionar en todo 
momento estas Cookies de acordo co exposto en Garantías e opcións 
sobre as Cookies 
 
 Se desactiva as nosas Cookies é posible que algunhas seccións do 
noso sitio web non funcionen. 
 
 Como habilitar e deshabilitar as Cookies do explorador 
 
 Google Chrome 
 
 Faga clic na icona de chave inglesa na barra do navegador 
Seleccione Configuración 
 
 Faga clic en «Mostrar opcións avanzadas» Na sección «Privacidade», 
faga clic no botón «Configuración de contido» Para habilitar as 
Cookies na sección « Cookies», elixa «Permitir datos locais que se 
establezan», o que permitirá ás Cookies, tanto de primeira parte e de 
terceiros. Para permitir recoller só as Cookies de orixe «Bloquear 
todas as Cookies de terceiros sen excepción» Para desactivar as 
Cookies, na sección « Cookies», é posible o «Bloquear sitios de fixar 
calquera dato ‘ Teña en conta que hai varios niveis de activación de 
Cookies e discapacidade en Chrome. Para obter máis información 
sobre outras opcións das Cookies que se ofrecen en Chrome, consulte 
a seguinte páxina de Google: 
support.google.com/chrome/bin/answe.py  
 
 
Mozilla Firefox 
 
 Faga clic en «Ferramentas» no menú do seu navegador e seleccione 
«Opcións» Selecciona o panel Privacidade Para habilitar as Cookies: 
Check ‘Aceptar Cookies de sitios’ Para desactivar as Cookies: 
Desmarque ‘Aceptar Cookies de sitios’ Teña en conta que hai varios 
niveis de activación de Cookies e discapacidade en Firefox. Para obter 
máis información, consulte a seguinte páxina de Mozilla: support. 
mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 
 



 
 
 
 Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0 
 
 Faga clic en «Ferramentas» na parte superior da xanela do 
navegador e seleccione «Opcións da internet» Na xanela de opcións 
vaia á pestana «Privacidade» Para habilitar as Cookies: Axuste o 
control deslizante a «Media» ou por baixo de Para desactivar as 
Cookies: Mova o control deslizante á parte superior para bloquear 
todas as Cookies Teña en conta que hai varios niveis de activación de 
Cookies e discapacidade no Explorador. Para obter máis información 
sobre outras opcións das Cookies que se ofrecen na internet Explorer, 
consulte a seguinte páxina de Microsoft: windows.microsoft.com/en-
GB/windows-vista/Block-or-allow-Cookies 
 
 Opera 
 
 Faga clic en «Configuración» no menú do seu navegador e 
seleccione «Configuración» Seleccione « Quick Preferences ‘ Para 
habilitar as Cookies: marque «Habilitar Cookies» Para desactivar as 
Cookies: desmarque «Habilitar Cookies» Teña en conta que hai varios 
niveis de activación de Cookies e discapacidade en Opera. Para obter 
máis información sobre outras opcións das Cookies que se ofrecen en 
Opera, consulte a seguinte páxina de Opera Software: 
www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/  
 
Safari en OSX 
 
 Faga clic en «Safari» na barra de menú e seleccione a opción 
‘Preferencias’ 
 
 Faga clic en «Seguridade» 
 
 Para habilitar as Cookies: Na «Aceptar Cookies», seleccione a 
sección «Só desde o sitio desprázase a ‘ Para desactivar as Cookies: 
Na sección «Aceptar Cookies» seleccionar «Nunca» Teña en conta 
que hai varios niveis de activación de Cookies e discapacidade en 
Safari. Para obter máis información sobre outras opcións das Cookies 
que se ofrecen en Safari, consulte a seguinte páxina de Apple: docs. 
info. apple. com/ article.html O resto dos navegadores. 
 
 Por favor busque unha función de «axuda» no navegador ou en 
contacto co provedor de navegador. 
 



 Xurisdición e Lei aplicable. A política de Cookies da Web rexerase e 
interpretará conforme á lexislación española de aplicación, 
someténdose a Sociedade e o Usuario, con renuncia expresa a 
calquera outro foro, aos Xulgados e Tribunais competentes. 
 


