
COOKIES POLITIKA

FUNDACION GAITUZSPORT FUNDAZIOA, (“GAITUZSPORT”) cookie propioak
eta hirugarrenenak erabiltzen ditu Erabiltzailearen saioa eta lehentasunak mantentzeko,
nabigazio esperientzia pertsonalizatzeko eta webgunearen erabilera estatistikak lortzeko.
GAITUZSPORT webgunean nabigatuz eta jarraituz gero, erabiltzaileak cookieak
erabiltzeko baimena ematen du jarraian deskribatzen den Cookieen Politikan
ezarritakoaren arabera. Baliteke Politika hau eguneratzea, beraz, aldizka kontsultatzea
gomendatzen dizugu.

ZER DIRA COOKIEAK?

Cookieak webguneak bisitatzen dituen erabiltzailearen nabigatzailean gordetzen
dituzten fitxategiak dira, beharrezkoak diren web-orrialdeak nabigatzeko abantailak
eskaintzeko zerbitzu interaktiboak eskaintzeko. Cookie mota posibleak:

Bere jatorriaren arabera:

● Berezkoak: bisitatzen ari den web orrialdeak sortutako cookieak dira.
● Hirugarrenenak: web orri horretan nabigatzean jasotzen diren cookieak dira,

baina bertan ostatatutako hirugarren zerbitzu batek sortutakoak.

Zure egonaldiaren iraupenaren arabera:
● Saioko cookieak: erabiltzailea web orri batera sartzen den bitartean datuak

biltzeko eta gordetzeko diseinatutako cookie-mota bat dira, erabiltzailearen
diskoan erregistratzen ez direnak.

● Cookie iraunkorrak: datuak terminalean gordetzen diren cookie-mota bat dira eta
cookiearen arduradunak zehaztutako epe batean atzitu eta trata daitezke.

Bere xedearen arabera:
● Xede teknikoak: ezinbestekoak dira webgunearen funtzionamendurako eta,

horregatik, “beharrezkoak” ere esaten zaie. Zerbitzaritik hainbat
erabiltzailerentzako trafikoa aldi berean kontrolatzea ahalbidetzen dute,
sistemaren erabiltzaile gisa identifikatzea eta sarbidea, etab.

● Pertsonalizazioa: Erabiltzaile bakoitzak web orria zein hizkuntzatan ikusi nahi
duen edo eskualdeko konfigurazioa bezalako alderdiak konfiguratzeko aukera
ematen du.

● Analisia edo errendimendua: sareko gune ezberdinetako bisita kopurua eta
nabigazio irizpideak modu anonimoan neurtzeko aukera ematen dute.

● Publizitatea: web orrialdeetan eskaintzen den publizitatean
eraginkortasun-parametroak ezartzea ahalbidetzen dute.

● Jokabidezko publizitatea: Web-orrietan eskaintzen den publizitatean
eraginkortasun-parametroak ezartzea ahalbidetzen dute, Erabiltzaileen portaerari
buruzko informazioan oinarrituta.



ZER MOTAKO COOKIEAK ERABILTZEN DIRA GAITUZSPORT WEB
GUNEAN?

GAITUZSPORT webguneko cookieak aldi baterakoak dira eta inola ere ez dira
informazio pertsonala biltzeko erabiltzen.
Cookie propioak eta hirugarrenenak: GAITUZSPORT-ek helburu teknikoetarako
erabiltzen ditu saioko cookieak, orriaren funtzionamendua mantentzeko guztiz
beharrezkoak. Bere funtsezko funtzioak nabigatzeko eta erabiltzeko aukera ematen dute.
Adibidez, saioaren mantenurako. Cookie hauek ez dute informazio pertsonalik
gordetzen, ezta erabiltzailearen nabigazioari buruzko informaziorik biltzen,
marketin-ekintzetarako edo zein orrialde arakatu dituen gogoratzeko erabil daitekeen.
Erabiltzaileak ezaugarri batzuk pertsonalizatzeko aukera ematen diote, hala nola,
nabigazio-hizkuntza, eta, horrela, nabigazio-esperientzia hobea eskaintzeko aukera
ematen diote Erabiltzailearen profilarekin bat datorren pertsonalizazio-cookieak.
Analisi-cookieak: GAITUZSPORT-ek "Google Analytics" cookie-ak erabiltzen ditu
bere jabetza eta erantzukizuna Google Inc dena. Web-orrietako nabigazioa neurtzea eta
aztertzea ahalbidetzen dute, guztiak modu anonimoan. Batez ere, bisita kopuruari,
orri-ikustaldiei eta abarri buruzko informazioa lortzeko erabiltzen da, zerbitzu hobea eta
egokiagoa eskaintzea ahalbidetzen duen informazioa.
Sare sozialen cookieak: GAITUZSPORT webguneetako zenbait orrialdetan Atsegin
dut edo Partekatu motako botoiak aurki ditzakezu Facebook edo Twitter bezalako sare
sozialekin eduki jakin batzuk partekatzeko. Funtzionalitate honek sare sozial hauen web
orrietara lotzen diren cookieak erabiltzea dakar. Sare sozialetan cookieen erabilerari
buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu beren cookie-politika.

NOLA DESINSTALATZEN COOKIEAK?
Erabiltzaileak bere nabigatzailea konfiguratzeko aukera du cookieak jasotzearen berri
izateko eta bere ekipoan instalatzea eragozteko. Nabigatzaile nagusiek cookieak
blokeatzeko eta ezabatzeko aukerak dituzte, baina prozedura desberdina izan daiteke
Interneteko arakatzaile batetik bestera. Cookieak desinstalatzeko, zure Interneteko
arakatzailearen fabrikatzaileak emandako argibideetara jotzea gomendatzen dugu.
Jarraian, nabigatzaile eta gailu nagusien estekak adierazten ditugu, informazio guztia
izan dezazun:

● Explorer: windows.microsoft.com
● Firefox: support.mozilla.org
● Chrome: support.google.com
● Safari: support.apple.com
● Opera: help.opera.com

Gailu mugikorren kasuan, gainera, ohikoa da arakatzaileak Ezarpenak atalean aukera
hauek izatea.

Hala ere, kontuan izan behar da cookieak baztertzeko nabigatzailearen konfigurazioak
ez dituela erabiltzailearen hobespenak mantenduko eta baliteke orrialde batzuk
erabilgarri ez egotea.


