Política de Cookies:
Unha cookie é un ficheiro que se descarga no seu ordenador ao acceder a unha
determinada páxina web. As cookies permiten á devandita páxina web, entre outras
cousas, almacenar e recuperar información sobre os hábitos de navegación dun usuario
ou do seu equipo e, dependendo da información que conteñan e da forma en que utilice
o seu equipo, poden utilizarse para recoñecer o usuario e mellorar o servizo ofrecido.
Esta web usa catro tipos de cookies:
Cookies de sesión: son un tipo de cookies deseñadas e utilizadas para solicitar e
almacenar datos mentres o usuario accede a unha páxina web. Como o seu propio nome
indica, estas cookies almacénanse na súa terminal ata que finalice a sesión de
navegación do usuario.
Cookies de análise: son aquelas cookies deseñadas e utilizadas para o seguimento e
análise do comportamento dos usuarios, e que, nos permiten cuantificar o número de
usuarios e así realizar a medición e análise estatística da utilización que fan os usuarios
da web. Para iso utilizamos as cookies de Google Analytics, e analizamos a súa
navegación na nosa páxina web, co fin de mellorar a oferta de produtos ou servizos que
ofrecemos aos usuarios.
Cookies de redes sociais: trátase de cookies deseñadas e utilizadas para ofrecer ao
usuario a posibilidade de compartir ou recomendar contidos da nosa páxina web nas
redes sociais.
Cookies de remercadotecnia: a finalidade é facer que a publicidade sexa máis atractiva
para os usuarios e máis valiosa para os editores e anunciantes. As cookies adoitan
utilizarse para seleccionar anuncios baseados en contido que é relevante para un usuario,
mellorar os informes de rendemento da campaña e evitar mostrar anuncios que o
usuario xa vise. Nós utilizamos Google adwords.
Información de como eliminalas e bloquealas de Explorer, firefox,Chrome e Safari.
Pode permitir vostede, bloquear ou eliminar as cookies instaladas no seu equipo
mediante a configuración das opcións do navegador instalado no seu ordenador.
Google
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647? hl=es
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitiosweb-guardan-enInternet Explorer: http://windows.microsoft.com/es- es/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9

