En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información
e Comercio Electrónico informámoslle de que este sitio web, do mesmo xeito que a
maioría dos sitios na internet, usa Cookies para mellorar e optimizar a experiencia do
usuario. A continuación, atopará información detallada sobre que son as “ Cookies”, que
tipoloxía utiliza este sitio web, como cambiar a configuración das súas cookies.
Que son as cookies?
Unha cookie é un pequeno arquivo que se descarga no equipo do usuario coa finalidade
de almacenar datos, os cales poderán ser actualizados e recuperados pola entidade
responsable da súa instalación.
Que tipo de Cookies utiliza esta páxina web?
Cookies de análise: Son aquelas que ben tratadas por nós ou por terceiros, permítennos
cuantificar o número de usuarios e así realizar a medición e análise estatístico da
utilización que fan os usuarios do servizo ofertado. Para iso analízase a súa navegación
na nosa páxina web co fin de mellorar a oferta de produtos ou servizos que lle
ofrecemos.
Cookies de personalización: Son aquelas que permiten ao usuario acceder ao servizo con
algunhas características de carácter xeral predefinidas en función dunha serie de
criterios no terminal do usuario por exemplo serian o idioma ou o tipo de navegador a
través do cal se conecta ao servizo.
Cookies publicitarias: Son aquelas que, ben tratadas por esta web ou por terceiros,
permiten xestionar da forma máis eficaz posible a oferta dos espazos publicitarios que
hai na páxina web, adecuando o contido do anuncio ao contido do servizo solicitado ou ao
uso que realice da nosa páxina web. Para iso podemos analizar os seus hábitos de
navegación na internet e podemos mostrarlle publicidade relacionada co seu perfil de
navegación.
Cookies de publicidade comportamental: Son aquelas que permiten a xestión, da forma
máis eficaz posible, dos espazos publicitarios que, no seu caso, o editor incluíse nunha
páxina web, aplicación ou plataforma desde a que presta o servizo solicitado. Este tipo
de cookies almacenan información do comportamento dos visitantes obtida a través da
observación continuada dos seus hábitos de navegación, o que permite desenvolver un
perfil específico para mostrar avisos publicitarios en función do mesmo.
Desactivar as cookies.
Pode vostede permitir, bloquear ou eliminar as cookies instaladas no seu equipo
mediante a configuración das opcións do navegador instalado no seu computador.
Na maioría da navegadores web ofrécese a posibilidade de permitir, bloquear ou eliminar
as cookies instaladas no seu equipo.

