COOKIEI BURUZKO OHARRA
Gure zerbitzuak hobetzeko, gure eta hirugarrenen cookieak erabiltzen
ditugu, eta iraunkorrak direnez, erabiltzaileei buruzko estatistikak ematen
dizkigute. Nabigatzen jarraitzen baduzu, cookie horiek erabiltzea onartzen
duzu.
Jakinarazten dizugu www.presttogo.com webguneak, ESTHER KAREAGA
OLANOren jabetza eta ardurapekoak, behar bezala jardun dezan, nabigaziosistemak
zenbait
nabigazio-datu
(“Cookieak”)
erabiltzen
dituela
webgunearen erabiltzaileei zerbitzu pertsonalizatuagoa eskaintzeko.
“Cookieak” testu-artxibo txikiak dira, eta webguneetan eta aplikazioetan
nabigatzean nabigatzaileak gorde egiten ditu. Honako informazio hau lor
daiteke: ordenagailuak webgunera konektatzeko erabiltzen duen IP
helbidea, eskatutako webgunearen URL helbidea, konexio-ordua eta
erabiltzailearen inguru informatikoaren sistema eragileari buruzko bestelako
parametro batzuk. Informazio hori saioa identifikatzeko soilik jasotzen da,
webgunearen azterketa errazteko.

Webgune honetan erabilitako cookie-ak

ESTHER KAREAGA OLANOk bere webgunean “cookie” teknikoak –
salbuespena dira ez dituztelako erabiltzaile/nabigatzaileen datuak
hautematen eta analitikoak erabiltzen ditu, bereak eta hirugarrenenak
(Youtube, Creative Commons, Twitter) eta zerbitzuko cookie analitiko
guztiak Google Analytics-enak dira; hori Google, Inc. Google Analytics-ek
eskaintzen duen zerbitzu bat da, erabiltzailearen ekipoaren informazioa
jasotzen du aplikazioaren jarduerari buruzko txostenak lortzeko, eta
bildutako informazioa Estatu Batuetan dauden zerbitzarietan gordetzen du.

Dena dela, izaera pertsonaleko datuak antzematen badira –kasu honetan
sarbideko IP soilik–, jakin ezazue datu horiek ESTHER KAREAGA OLANOren
ardurapean dagoen Fitxategi batean tratatu eta gordeko direla. Izaera
Pertsonaleko Datuen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege
Organikoaren 15 eta 16. artikuluei jarraikiz, jakinarazi nahi dizugu
datuetara iristeko, datuok zuzentzeko, ezeztatzeko edo haien aurka egiteko
eskubidea erabil ditzakezula honako helbide honetan: info@prestogo.com
Erabiltzaileari jakinarazten zaio Googlek beste batzuei igor diezaiekela
informazio hori legeak hala eskatzen duenean edo beste horiek Googleren
kontura prozesatzen dutenean informazioa. Googlek ez du erabiltzailearen
IP helbidea berak duen beste ezein daturekin lotzen, eta modu guztiz
anonimoan egingo dute.
Cookieak arbuiatzeko edo ezeztatzeko, honako helbide honetara jo daiteke:
https://twitter.com/privacy
http://www.google.com/intl/ca/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html

Cookie-ak ezabatu edo desaktibatu
Dena dela, erabiltzaileak bere nabigazio-sistemako aukera gaitu dezake
cookieak instalatzea debekatzeko, eta halakoetan, ez da ESTHER KAREAGA
OLANOren erantzukizuna izango Cookieak ezgaitzeak webgune honek
eskaintzen dituen zerbitzuetako batzuk behar bezala ez jardutea eragiten
badu.
Cookiei buruz eta haiek ezgaitzeko moduari buruz informazio gehiago nahi
baduzu, zure nabigazio-sistemaren arabera, honako esteka hauek kontsulta
ditzakezu:
(www.aboutcookies.org)
eta
http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1
Gainera, erabiltzen ari den nabigatzailetik bertatik ere ezgai ditzake
cookieak; eta nabigatzailerik ohikoenetan, honako hau egin behar da:
-

Microsoft
Internet
Explorer,
Tresnak
aukeran
Interneteko aukerak → Pribatutasuna → Konfigurazioa.

→

- Firefox, Tresnak aukeran → Aukerak → Pribatutasuna →
Cookieak.
-Chrome:
Konfigurazioa
→
Aukera
Pribatutasuna → Edukiaren konfigurazioa.

aurreratuak

→

Safari: Lehentasunak → Segurtasuna
Erabiltzaileak ezer egin ezean, eta ESTHER KAREAGA OLANOk Cookien
erabilerari buruzko informazioa eman ondoren erabiltzaileak berak
ezgaitzen ez baditu, Googlek datuak tratatzeko baimena ematen duela
ulertzen da, ohar honetan jasotzen den moduan eta bertan jasotzen diren
helburuetarako.
Zalantzarik izanez gero edo bestelako iruzkinen bat egin nahi izanez gero,
www.presttogo.com-era jo dezakezu jendeari arreta egiteko dituen
bitartekoetako edozein erabilita.

