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ALDAKETEN KONTROLA

BERTSIOA

DATA

1.0

2018ko abenduak 4

2.0

2022ko uztaila 21

ALDAKETAK

Politikaren puntu guztiak eguneratu ditugu, cookieen
gaineko azken araudia betetzeko. Erabiltzen diren cookie
moten gaineko taula gehitu dugu.
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Politika honen bidez, informazio argia eta zehatza ematen dizugu Ziurtapen eta Zerbitzu EnpresaEnpresa de Certificación y Servicios, Izenpe, SA (aurrerantzean, Izenpe) enpresaren webgunean
erabiltzen diren cookieei buruz.
1. COOKIEEN INGURUKO INFORMAZIOA
Informazioaren gizarteko eta merkataritza elektronikoko zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2011
Legearen arabera, Datuak Babesteko 2016ko apirilaren 27ko Europako Parlamentuaren eta
Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamenduari dagokionez, eta Datu Pertsonalak Babesteari eta
Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren arabera,
nahitaez lortu behar da cookieak erabiltzen dituzten webgune horietako erabiltzaileen berariazko
baimena.
2. ZER DIRA COOKIEAK?
Izenperen webguneak eta bere domeinuek cookieak erabiltzen dituzte funtzionamendu egokirako,
erabiltzaileek webguneak ikusi ahal izateko eta estatistikak jasotzeko. Cookieak informazio-artxibo
txikiak dira eta webgunera sartzen den pertsonaren ordenagailura igortzen ditu zerbitzariak.
2.1. Cookie motak
Helburuaren arabera, hauek daude:
a) Cookie tekniko eta funtzionalak: erabiltzaileari webgunearen, plataformaren edo
aplikazioaren bitartez nabigatzea ahalbidetzen diote, bai eta bertan dauden aukera edo
zerbitzu ugariak erabiltzea ere.
b) Cookie analitikoak: arduradunari haien webguneko erabiltzaileen jarraipena eta azterketa
egite ahalbidetzen diote. Cookie horien bitartez bildutako informazioa webguneen,
aplikazioen edo plataformen jarduera neurtzeko erabiltzen da, zerbitzuaren erabiltzaileek
erabiltzen dituzten datuen azterketaren arabera, hobekuntzak txertatzeko.
c) Publizitateko cookieak: editoreak bere zerbitzuak eskaintzen dituen webgunean, aplikazioan
edo plataforman sartu dituen publizitate-espazioak ahalik eta modurik eraginkorrenean
kudeatzea ahalbidetzen dute, eta iragarkien edukian, edizioan edo ageri diren maiztasunean
oinarritzen da.
Jabetzaren arabera, hauek daude:
a) Cookie tekniko eta funtzionalak: erabiltzaileari webgunearen, plataformaren edo
aplikazioaren bitartez nabigatzea ahalbidetzen diote, bai eta bertan dauden aukera edo
zerbitzu ugariak erabiltzea ere.
b) Cookie analitikoak: arduradunari lotuta dauden webguneetako erabiltzaileen jarraipena eta
azterketa egitea ahalbidetzen diote. Cookie horien bitartez bildutako informazioa
webguneen, aplikazioen edo plataformen jarduera neurtzeko erabiltzen da, zerbitzuaren
erabiltzaileek erabiltzen dituzten datuen azterketaren arabera, hobekuntzak txertatzeko.
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Kontserbazio-epearen araberakoak:
a) Saioko cookieak: erabiltzailea webgunera sartzen den bitartean datuak bildu eta
biltegiratzeko diseinatuta dauden cookieak dira.
b) Cookie iraunkorrak: cookie hauekin datuek terminalean biltegiratuta jarraitzen dute eta
cookiearen arduradunak zehaztutako aldian zehar eskuratu eta tratatu daitezke. Minutu
batzuetatik hainbat urterainokoa izan daiteke aldi hori.
2.2. Izenpek erabiltzen dituen cookie motak
IZENA

DESKRIBAPENA/HELBURUA

HORNITZAILEA

IRAUNGIPENA

Analitikoak. Cookie hauek
zuretzat eta zure interesentzat
esanguratsuenak diren iragarkiak
jartzeko erabiltzen dira.

Google

2 urte

Teknikoak eta funtzionalak.
Beharrezko cookiea da
webgunearen aukerak eta
zerbitzuak erabiltzeko.

Google

2 urte

APISID

Publizitatekoa. Iragarkien
errendimendua neurtzen du eta
gomendioak ematen ditu

Google

Iraunkorra

SID

Analitikoak. Bilatzailearentzako
informazioa biltzen du

Google

Saiokoa

HSID

Publizitatekoa. Iragarkien
errendimendua neurtzen du eta
gomendioak ematen ditu

Google

Iraunkorra

__Secure-1PSID

Teknikoak eta funtzionalak.
Beharrezko cookiea da
webgunearen aukerak eta
zerbitzuak erabiltzeko.

Google

2 urte

SSID

Publizitatekoa. Iragarkien
errendimendua neurtzen du eta
gomendioak ematen ditu

Google

Iraunkorra

__Secure-3PSIDCC

Teknikoak eta funtzionalak.
Beharrezko cookiea da
webgunearen aukerak eta
zerbitzuak erabiltzeko.

Google

Urte bat

SIDCC

Analitikoa. Zerbitzuak eskaintzen
ditu eta nabigazioari buruzko
informazio anonimoa ateratzen
du.

Google

3 hilabete

__Secure-3PAPISID

__Secure-1PAPISID
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SAPISID

Publizitatekoa. Iragarkien
errendimendua neurtzen du eta
gomendioak ematen ditu

Google

Iraunkorra

APISID

Publizitatekoa. Googleko hainbat
tresna deskargatu eta lehentasun
jakin batzuk gordetzen ditu,
esaterako, bilaketen emaitzen
kopurua orriko edo SafeSearch
iragazkiaren aktibazioa. Iragarkiak
egokitzen ditu Googleren
bilaketan ager daitezen.

Google

2 urte

__Secure-3PSID

Analitikoak. Cookie hauek
zuretzat eta zure interesentzat
esanguratsuenak diren iragarkiak
jartzeko erabiltzen dira.

Google

2 urte

__Secure-1PSID

Publizitatekoa. Cookie hauek
zuretzat eta zure interesentzat
esanguratsuenak diren iragarkiak
jartzeko erabiltzen dira.

Google

2 urte

NID

Publizitatekoa. IDa erregistratu

Google

6 hilabete

Publizitatekoa. Publizitatea
hobetzen du, erabiltzailea
gidatzeko erabili ohi da.

Google

Iraunkorra

_ga

Analitikoak. Erabiltzaileak
identifikatzeko IDa erabiltzen du

Google

2 urte

_gid

Analitikoak. Azken jardueraren
ondorengo 24 orduetan
erabiltzaileak identifikatzeko IDa
erabiltzen du.

Google

20 orduz

AEC
Cookie_notice_web_izenpe
CONSENT
r01euskadiUserCookie
r01euskadiCookie

r01NavCookie_websize00_1

3. COOKIEEN POLITIKA ONARTZEA
Izenpek bere cookieen politiken inguruko informazioa erakusten du webguneko edozein orritako
behealdean, saioa hasten den bakoitzean, jakitun izan zaitezen.
Informazio horren aurrean, ekintza hauek egin daitezke:


Cookieak onartu. Ohartarazpena ez da berriro agertuko saio horretan zehar webguneko
edozein orritara sartzean.
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Ezarpenak aldatu. Cookieen inguruko informazio gehiago eskuratzeko, ikusi Izenperen
cookieen politika eta aldatu zure nabigatzailearen konfigurazioa Izenperen cookieak
edozein unetan mugatu edo blokeatzeko. Cookieak mugatu edo blokeatuz gero,
webgunearen funtzionalitateak murriztu daitezke.

4. COOKIEN KONFIGURAZIOA NOLA ALDATU?
Zure nabigatzaileko konfigurazioaren bidez, edozein unetan aukera dezakezu webgune honetan zer
cookiek funtzionatzea nahi duzuen.
Izenperen cookieak mugatu, blokeatu edo ezabatu ditzakezu, nabigatzailea erabilita. Nabigatzaile
bakoitzean ezberdina da hori egiteko modua. Jarraian, nabigatzaile eta gailu nagusien esteka hauek
nola kontsulta ditzakezun adieraziko dizugu:


Microsoft Internet Explorer erabiltzen baduzu, jarraitu menu aukera hau: Tresnak>
Interneteko aukerak> Pribatutasuna> Ezarpenak. Informazio gehiagorako,
bisitatu: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allowcookies http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/ cómo administrar las cookies en
internet explorer-9



Microsoft Edge erabiltzen baduzu, jarraitu menu aukera hau:
https://support.microsoft.com/es-es/windows/microsoft-edge-datos-deexploraci%C3%B3n-y-privacidad-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd



Firefox erabiltzen baduzu, jarraitu menu aukera hau: Tresnak> Aukerak> Pribatutasuna>
Cookieak. Informazio gehiagorako, bisitatu: http://support.mozilla.org/en/kb/habilitar-ydeshabilitar-cookies-que-los-sitios-we



Chrome erabiltzen baduzu, jarraitu menu aukera hau: Aukerak> Aukera aurreratuak >
Pribatutasuna. Informazio gehiagorako, sartu
hemen: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647



Opera erabiltzen baduzu, Segurtasuna eta Pribatutasuna atalean konfigura dezakezu
nabigatzailea. Informazio gehiagorako,
bisitatu: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/



Safari duen gailu bat erabiltzen baduzu, jarraitu esteka honetako jarraibideak:
https://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/

Gainera, zure nabigatzaileko cookieen biltegia ere kudea dezakezu, tresna hauen bitartez:


Ghostery: www.ghostery.com/



Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/

5. ALDAKETAREN KUDEAKETA
IZENPEren Segurtasun Batzordeak onartuko ditu Politika honetan egindako aldaketak.
Berariazko dokumentazioaren bertsio eguneratuak www.izenpe.eus helbidean kontsultatu ahal
izango dira.
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