
COOKIE-AK: Cookie Politika 

COOKIE-N GAINEKO INFORMAZIOA 

Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko Legeak 13/2012 

Errege Dekretuaren bidez ezarritakoa betez, jakinarazi egiten dizu eta zuk baimena ematen 

duzu gure atarian cookieak erabiltzeko, dela abisuan bertan onarpena berariaz adierazita dela 

nabigazioaren beraren bitartez 

ZER DA COOKIE BAT? 

Cookie-ak edo shared objects, flash cookie-ak edo pixelak bezalako antzeko 

teknologiak webgune jakinetako orrialdeetara sartzen zarenean zure ordenagailuan 

deskargatzen den fitxategi bat da. Cookieei esker, web orrialde batek erabiltzailearen 

edo horren ekipamenduaren nabigazio ohituren gaineko informazioa gorde eta 

berreskuratu ditzake, besteak beste, eta jasotako informazio horren arabera eta 

ekipamendua erabiltzeko moduaren arabera erabiltzailea ezagutzeko erabili ahal 

izango du. 

ARAUTEGIAK ERAGINA DUTEN COOKIAK ETA SALBUETSITAKOAK AFECTADAS POR LA 
NORMATIVA Y COOKIES EXCEPTUADAS 

EB-ko zuzentarauaren arabera, erabiltzailean baimen informatua eskatzen 

duten cookie-ak analitikakoak, publizitatekoak eta afiliaziokoak dira, izaera 

tekniko eta web orriko zein erabiltzaileak espresuki eskatutako zerbitzuetakoak 

salbuetsita daudelarik. 

ZEIN COOKIE MOTA DAUDE? 

Cookie motei dagokionez, bost multzo handi existitzen dira: 

 Analisirako cookieak: cookie hauek aukera ematen dute erabiltzaileek 

webguneetan duten portaeraren jarraipena eta azterketa egiteko.  

 Gizarte cookieak: kanpoko sare sozialentzako beharrezkoak direnak 

dira. 

 Afiliatuen cookieak: Beste web batzuetatik datozen bisiten jarraipen bat 

egitea ahalbidetzen dute. Web orriak afiliazio kontratu bat ezartzen du 

(afiliazio enpresak). 

 Cookie teknikoak eta funtzionalak: web orri baten erabilpenerako eta 

kontratatutako zerbitzua emateko ezinbestekoak dira. 

 
WEB ORRI HONETAN ERABILTZEN DIREN COOKIEAK 

 

• __utma: Erabiltzaile eta saioen arten desberdintzeko erabiltzen da. Javascript liburutegia 

kargatzerakoan sortzen da eta ez dago aurreko bertsiorik. Cookiea Google Analytics-era datuak 

bidaltzen dituen bakoitzean eguneratzen da. 



• __utmb: Saio edo bisita berriak zehazteko erabiltzen da. Javascript liburutegia 
exekutatzerakoan sortzen da eta ez dago aurreko bertsiorik. Cookiea Google Analytics-era 
datuak bidaltzen dituen bakoitzean eguneratzen da.  
• __utmc: Cookie hau urchin.js. liburutegiarekin funtzionalitatea errazteko erabiltzen da. 

Historikoki cookie honek __utmb cookiearekin batera funtzionatzen du, erabiltzailea saio edo 

bisita berri bat den jakiteko. 

  
• __utmt: Eskaeren portzentaiak mugatzeko erabiltzen da.   

 
• __utmz: Trafikoaren edo erabiltzailea web orrira nondik iristen den sorburua gordetzen du. 

Cookiea javascript liburutegiak Google Analytics-era datuak bidaltzean kargatu eta 

eguneratzen da. 

• _ga: Bisita bakarren funtzioa gaitzen duen Google Analytics-en cookiea. Erabiltzaile bat 

nabigatzaile batetik web orria sartzen den aurreneko aldian cookie hau instalatuko da. 

Erabiltzaile hau berriz ere nabigatzaile beretik web orrira sartzen bada, erabiltzaile berdina 

dela ondorioztatuko du. Erabiltzaile batek nabigatzailez aldatzen duenean bakarrik 

kontsideratzen da beste erabiltzaile ezberdin bat. Azken egunerapenetik 2 urtera iraungitzen 

da. 

• _gat:  Cookie hau Google Analytics-ekin elkartzen da. Eskaera abiadura murrizteko erabiltzen 

da- trafiko altuko webguneetako datuen biltzean. 10 minutura iraungitzen da. 

• _gid: Cookie hau Google Analytics-ekin elkartzen da. Erabiltzaileak ezberdintzeko erabiltzen 

da. 24 ordutan iraungitzen da. 

 

COOKIEAK INSTALATZEKO BAIMENA BALIOGABETZEA ETA NABIGATZAILETIK COOKIEAK 

EZABATZEA 

 

Nabigatzaile gehienek cookie-ak automatikoki onartzen dituzten arren, erabiltzaileak 
ordenagailuko nabigatzailearen konfigurazioa alda dezake. Erabiltzaileak aukera du 
cookie-ak baimentzeko, blokeatzeko edo ezabatzeko. Lagungarri gisa, hemen 
erakusten dugu nola konfigura daitezkeen cookie-ak nabigatzaile desberdinetan. 

  Google Chrome: Ezarpena. Aukera aurreratuak. Pribatutasuna. Cookieak. 
http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

  Internet Explorer: Tresnak. Internet Aukerak. Pribatutasuna. Aurreratua.  

 

https://support.microsoft.com/es-es/kb/278835 
  Firefox: Lehentasunak. Pribatutasuna.  

https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies 

 
  Safari: Lehentasunak. Pribatutasuna. 

https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies


https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES 

 

Opera: Aukerak-Aurreratua – Cookieak 

http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html 
 

Beste nabigatzaileetarako kontsulta ezazu instalatuta duzun nabigatzailearen dokumentazioa 

 

 

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES

