POLÍTICA DE COOKIES
Benvido/a á POLÍTICA DE COOKIES da páxina web da entidade FUNDACIÓN CULTURAL DA
ESTRADA, provista de NIF G36216406, onde che explicaremos nunha linguaxe clara e sinxela
todas as cuestións necesarias para que poidas ter o control sobre elas en base ás túas decisións
persoais.
•

¿QUE SON AS COOKIES E PARA QUE AS USAMOS?

Unha cookie ou galleta informática é un pequeno arquivo de información que se garda no teu
ordenador, “smartphone” ou tableta cada vez que visitas a nosa páxina web.
En principio, unha cookie é inofensiva: non contén virus, troyanos, vermes, etc. que poidan
danar o teu terminal, pero si ten certo impacto sobre o teu dereito á protección dos teus datos
persoais, pois recolle determinada información concernente á túa persoa (hábitos de
navegación, identidade, preferencias, etc.).
É por iso que, en base ao establecido na normativa aplicable ( LSSI e normativa vixente de
protección de datos persoais), a activación de determinados tipos de cookies necesitará da túa
autorización previa.
Antes diso, te darémosche algunha información adicional que che axudará a unha mellor toma
de decisións ao respecto:
1. As cookies poden ser de varios tipos en función da súa finalidade:
-

As cookies técnicas son necesarias para que a nosa páxina web poida funcionar, non
necesitan da túa autorización e son as únicas que temos activadas por defecto.

-

O resto de cookies serven para mellorar a nosa páxina, para personalizala en base ás
túas preferencias, ou para poder mostrarche publicidade axustada ás túas procuras,
gustos e intereses persoais. Podes aceptar todas estas cookies pulsando o botón
ACEPTAR ou configuralas ou rexeitar o seu uso clicando no apartado
CONFIGURACIÓN DE COOKIES.

2. As cookies pertencen a empresas externas que prestan servizos para a nosa páxina web
(denominarémolas cookies de terceiros: un exemplo poderían ser as cookies de provedores
externos como Google). Neste sentido, é importante que saibas que algúns de ditos
provedores externos poidan estar ubicados fóra de España.
A nivel mundial, non todos os países teñen un mesmo nivel de protección de datos, existindo
algúns países máis seguros que outros (por exemplo, a Unión Europea é unha contorna
segura para os teus datos). A nosa política é recorrer a provedores confiables que, con
independencia de que se atopen ou non situados na Unión Europea, adoptasen as garantías
adecuadas para a protección da túa información persoal. Con todo, no apartado
denominado ¿QUE TIPO DE COOKIES SE UTILIZAN ACTUALMENTE NA NOSA PÁXINA
WEB?, podes consultar as distintas Políticas de privacidade e protección de datos de cada
un dos referidos provedores externos, a fin de tomar unha decisión consciente sobre a
activación ou non das cookies de terceiros que utiliza a nosa páxina web.
3. Finalmente, indicarche que, en función do prazo de tempo que permanecen activas, as
cookies poden ser de dous tipos:

•

-

Cookies de sesión: expiran automáticamente cando terminas a sesión no teu ordenador,
“smartphone” ou tableta. Adoitan empregarse para conservar a información necesaria
mentres se che presta un servizo nunha soa ocasión.

-

Cookies persistentes: permanecen almacenadas no teu ordenador, “smartphone” ou
tableta durante un período determinado, que pode variar desde uns minutos ata varios
anos.

¿QUE TIPO DE COOKIES PODEMOS UTILIZAR NA NOSA PÁXINA WEB?
-

Cookies Técnicas:
As cookies técnicas son estritamente necesarias para que a nosa páxina web funcione e
poidas navegar pola mesma. Este tipo de cookies son as que, por exemplo, nos permiten
identificarte, darche acceso a determinadas partes restrinxidas da páxina se fose
necesario, ou recordar diferentes opcións ou servizos xa seleccionados por ti, como as
túas preferencias de privacidade. Por iso, están activadas por defecto, non sendo
necesaria a túa autorización respecto diso.
A través da configuración do teu navegador, podes bloquear ou alertar da presenza
deste tipo de cookies, aínda que devandito bloqueo afectará ao correcto funcionamento
das distintas funcionalidades da nosa páxina web.

-

Cookies de Análise:
As cookies de análise permítennos estudiar a navegación dos usuarios da nosa páxina
web en xeral (por exemplo, que seccións da páxina son as máis visitadas, que servizos
se usan máis e se funcionan correctamente, etc.).
A partir da información estatística sobre a navegación na nosa páxina web, podemos
mellorar tanto o propio funcionamento da páxina como os distintos servizos que ofrece.
Por tanto, estas cookies non teñen unha finalidade publicitaria, senón que unicamente
serven para que a nosa páxina web funcione mellor, adaptándose aos nosos usuarios en
xeral. Activándoas contribuirás á devandita mellora continua.
Podes activar ou desactivar estas cookies marcando a casa correspondente, estando
desactivadas por defecto.

-

Cookies de Funcionalidade e Personalización:
As cookies de funcionalidade permítennos lembrar as túas preferencias, para
personalizar á túa medida determinadas características e opcións xerais da nosa páxina
web, cada vez que accedas á mesma (por exemplo, o idioma en que se che presenta a
información, as seccións marcadas como favoritas, o teu tipo de navegador, etc.).
Por tanto, este tipo de cookies non teñen unha finalidade publicitaria, senón que
activándoas mellorarás a funcionalidade da páxina web (por exemplo, adaptándose ao
teu tipo de navegador) e a personalización da mesma en base ás túas preferencias (por
exemplo, presentando a información no idioma que escolleses en anteriores ocasións),
o cal contribuirá á facilidade, usabilidade e comodidade da nosa páxina durante a túa
navegación.

Podes activar ou desactivar estas cookies marcando a casa correspondente, estando
desactivadas por defecto.
-

Cookies de Publicidade:
As cookies de publicidade permítennos a xestión dos espazos publicitarios incluídos na
nosa páxina web en base a criterios como o contido mostrado ou a frecuencia na que se
mostran os anuncios.
Así por exemplo, se se che mostrou varias veces un mesmo anuncio na nosa páxina web,
e non mostraches un interese persoal facendo clic sobre el, este non volverá a aparecer.
En resumo, activando este tipo de cookies, a publicidade mostrada na nosa páxina web
será máis útil e diversa, e menos repetitiva.
Podes activar ou desactivar estas cookies marcando a casa correspondente, estando
desactivadas por defecto.

-

Cookies de Publicidade Comportamental:
As cookies de publicidade comportamental permítennos obter información baseada na
observación dos teus hábitos e comportamentos de navegación na web, a fin de poder
mostrarche contidos publicitarios que se axusten mellor aos teus gustos e intereses
persoais.
Para que o entendas de maneira moi sinxela, poñerémosche un exemplo ficticio: se as
túas últimas procuras na web estivesen relacionadas con literatura de suspense,
mostrariámosche publicidade sobre libros de suspense.
Por tanto, activando este tipo de cookies, a publicidade que che mostremos na nosa
páxina web non será xenérica, senón que estará orientada ás túas procuras, gustos e
intereses, axustándose por tanto exclusivamente a ti.
Podes activar ou desactivar estas cookies marcando a casa correspondente, estando
desactivadas por defecto.

•

¿QUE PODES FACER COAS COOKIES?

Cando accedes por primeira vez á nosa páxina web, móstraseche unha xanela na que che
informamos que as cookies poden ser de varios tipos:
-

As cookies técnicas son necesarias para que a nosa páxina web poida funcionar, non
necesitan da túa autorización e son as únicas que temos activadas por defecto.

-

O resto de cookies serven para mellorar a nosa páxina, para personalizala en base ás
túas preferencias, ou para poder mostrarche publicidade axustada ás túas procuras,
gustos e intereses persoais. Podes aceptar todas estas cookies pulsando o botón
ACEPTAR ou configuralas ou rexeitar o seu uso clicando no apartado
CONFIGURACIÓN DE COOKIES.

Informarche tamén que, unha vez que activases calquera tipo de cookies, tes a posibilidade de
desactivalas no momento que desexes, co simple paso de desmarcar a casa correspondente no
apartado CONFIGURACIÓN DE COOKIES da nosa páxina web. Sempre será tan sinxelo para ti
activar as nosas cookies propias como desactivalas.

Lembrarche así mesmo que, a través da configuración do teu navegador, podes bloquear ou
alertar da presenza de cookies, aínda que devandito bloqueo pode afectar ao correcto
funcionamento das distintas funcionalidades da nosa páxina web no caso das cookies técnicas
necesarias.
Por último, indicarche que, se activas cookies de terceiros (empresas externas que prestan
servizos para a nosa páxina web) e posteriormente desexas desactivalas, poderás facelo de dúas
formas: usando as ferramentas de desactivación de cookies do teu navegador ou a través dos
propios sistemas habilitados polos devanditos provedores externos.
Para que che sexa moito máis fácil, a continuación relacionámosche unha serie de ligazóns ás
pautas de desactivación de cookies dos navegadores de uso común:
-

Google Chrome.

-

Mozilla Firefox.

-

Internet Explorer.

-

Safari.

-

Safari para IOS (iPhone y iPad).

-

Google Chrome para Android.

-

Google Chrome para Iphone y Ipad.

