Cookieen politika
www.suministros.com, web guneak, Interneteko gune gehienek bezala,
cookieak darabiltza, erabiltzailearen esperientzia hobetzeko asmoz. Ondoren,
cookieei buruzko informazio zehatza izango duzu ikusgai: zer diren, nolakoak
erabiltzen diren www.suministros.net web gunean, nola desaktibatu ditzakezun
zeure nabigatzailean eta nola blokeatu dezakezun hirugarrenen cookieen
instalazioa.
Zer dira cookieak eta nola erabiltzen dira www.suministros.net web
gunean?
Web orrietan edo aplikazioan nabigatzen ari zarenean, web guneak edo
aplikazioak zure nabigatzailean edo gailuan (smartphonea, tableta edo telebista
konektatua) instalatzen dituen fitxategiak izango dira cookieak, eta zure
bisitaldiari buruzko informazioa gordetzea edukiko dute helburu. Interneteko
gune gehienek bezala, www.suministros.net web guneak honako honexetarako
darabiltza cookieak:





Web orriak behar bezala dabiltzala ziurtatzea.
Zure hobespenak gordetzea; hautatu duzun hizkuntza, esaterako.
Zure nabigazio-esperientzia ezagutzea.
Informazio estatistiko anonimoa biltzea; esate baterako, zer web orri
ikusi dituzun edo zenbat denbora eman duzun bakoitzean.

Cookieak erabiltzaile anonimo batekin eta bere ordenagailu/gailuarekin bakarrik
egongo dira lotuta, eta ez dute inolako erreferentziarik emango haren datu
pertsonalei buruz. Dena dela, une oro, zeure nabigatzaileko konfigurazioan
sartu ahal izango zara, www.suministros.net web orriak bidalitako cookieak
aldatzeko eta/edo blokeatzeko. Hori eginda ere, edukiak ikusi ahal izango
dituzu, baina baliteke zerbitzuen funtzionamenduaren kalitatea behar den
modukoa ez izatea.
Nolako cookieak daude?
-

Saiokoak erabiltzailea web orritik irteten denean edo nabigatzailea ixten
duenean iraungiko dira. Hau da, web guneko bisitaldiak dirauen bitartean
egongo dira abian. Hori dela eta, nabigatzailetik irtetean ezabatuko dira zure
ordenagailutik.

-

Iraunkorrak, ordea, euren helburua betetzen denean iraungiko dira edo eskuz
ezabatzen direnean. Ezabapen-data izango dute, eta, oro har, on line erosteko
prozesuetan, pertsonalizazioetan edo erregistroetan erabiliko dira, pasahitza
behin eta berriro ez jartzeko.

-

Gure cookieak. Cookie horiek guk geuk kudeatu eta bidali egingo ditugu zure
ordenagailura, web gunea hobeto ibili dadin. Bertan arakatutako informazioa
geure zerbitzuaren kalitatea eta zure erabiltzaile-esperientzia hobetzeko
erabiliko dugu.

-

Hirugarrenen cookieak (esate baterako, WordPress, Google Analytics…).

www.suministros.net web gunean nabigatzean,
instalatu ahal izango dira zure ordenagailuan:
-

-

honelako

cookieak

Geolokalizaziokoak: esate baterako, hizkuntzara egokitutako edukiak
eskaintzeko.
Erregistrokoak: esate baterako, nabigatzailea itxi arren baimenduta jarraitzeko
eta, itzultzen zarenean, identifikatuta egoteko, betiere deskonektatzen ez
bazara edo saioa ixten ez baduzu.
Analitikoak: cookie hauetan, gure web gunean izan duzun nabigazioesperientziari buruzko informazioa gordeko da modu anonimoan. Bisitarien
kopurua edo eduki bisitatuenak zenbatzeko erabiliko dira.

Nola ezarriko ditut neure cookieak?
Gure web gunean nabigatzean eta jarraitzean, cookieak cookieen politika
honetan adierazitako baldintzetan erabiltzea onartuko duzu. Erregistroa egiteko
orduan, cookieen politika hori irakurri ahal izango duzu, behar beste informazio
edukitzeko. Nolanahi ere, cookieen erabilera blokeatzeko, ezabatzeko eta
gaitzesteko eskubidea ere erabili ahal izango duzu une oro.
Dena dela, gure web gunea erabiltzeko orduan cookieak beharrezkoak izango
ez direnez, blokeatu edo desaktibatu egin ahal izango dituzula jakinarazi nahi
dizugu. Horretarako, cookie guztien edo batzuen instalazioa gaitzesteko aukera
ematen dizun konfigurazioa aktibatu beharko duzu zeure ordenagailuan.
Nabigatzaile gehienek cookieen berri eman edo zuzenean gaitzesteko aukera
eskainiko dizute. Cookieak gaitzetsi arren, gure web gunea erabiltzen jarraitu
ahal izango duzu, baina bertako zerbitzu batzuen erabilera mugatua izan
ahalko denez, gure web guneko esperientzia ez da erabatekoa izango.
Hona hemen nabigatzaile eta gailu nagusien estekak. Hartara, behar beste
informazio edukiko duzu, cookieak zeure nabigatzailean nola kudeatu behar
dituzun jakiteko.
-

Internet Explorer™:

5. bertsioa
http://support.microsoft.com/kb/196955/es
6. bertsioa
http://support.microsoft.com/kb/283185/es

7. eta 8. bertsioak
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies
9. bertsioa
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/How-to-manage-cookies-inInternet-Explorer-9
-

Safari™:

http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_ES
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
-

Google™:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
-

Firefox™:

http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-webguardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
-

Opera™:

http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
-

Android:

http://support.google.com/android/?hl=es
-

Windows Phone:

http://www.windowsphone.com/es-ES/how-to/wp7/web/changing-privacyand-other-browser-settings
-

Blackberry:

http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/18578/Turn_o
ff_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
Hornitzaileak cookieak ezartzeko edo zeure hobespenak administratzeko
emandako informazio gehiago jaso nahi baduzu, zeure nabigatzailearen web
gunea bisitatu.
Geure cookieen politika eguneratzen dugu?
Baliteke gure web guneko cookieen politika eguneratzea. Beraz, hobe da
politika hori gure web gunean sartzen zaren bakoitzean berrikustea, uneanunean cookieak nola eta zertarako darabiltzagun jakin dezazun.

