Política de cookies
Unha cookie é un pequeno ficheiro de texto que se almacena no seu navegador cando visita case
calquera páxina web. A súa utilidade é que a web sexa capaz de recordar a súa visita cando volva
navegar por esa páxina. As cookies adoitan almacenar información de carácter técnico, preferencias
persoais,
personalización de contidos, estatísticas de uso, enlaces a redes sociais, acceso a contas de
usuario, etc. O obxectivo da cookie é adaptar o contido da web ao seu perfil e necesidades, sen
cookies os servizos ofrecidos por calquera páxina veríanse minguados notablemente. Se desexa
consultar máis información sobre que son as cookies, que almacenan, como eliminalas, desactivalas,
etc., pregámoslle diríxase a este enlace.
Cookies utilizadas neste sitio web
Seguindo as directrices da Axencia Española de Protección de Datos procedemos a detallar o uso de
cookies que fai esta web co fin de informalo coa máxima exactitude posible.
Este sitio web utiliza as seguintes cookies propias:


Cookies de sesión, para garantir que os usuarios que escriban comentarios no blog sexan
humanos e non aplicacións automatizadas. Desta forma combátese o spam.

Este sitio web utiliza as seguintes cookies de terceiros:


Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estatísticas sobre o tráfico e volumen
de visitas desta web. Ao utilizar este sitio web está a consentir o tratamento de información
acerca de vostede por Google. Polo tanto, o exercicio de calquera dereito neste sentido deberá
facelo comunicando directamente con Google.



Redes sociais: Cada rede social utiliza as súas propias cookies para que vostede poida picar en
botóns do tipo Gústame ou Compartir.

Desactivación ou eliminación de cookies
En calquera momento poderá exercer o seu dereito de desactivación ou eliminación de cookies deste
sitio web. Estas accións realízanse de forma diferente en función do navegador que estea a usar. Aquí lle
deixamos unha guía rápida para os navegadores máis populares.
Notas adicionais



Nin esta web nin os seus representantes legais se fan responsables nin do contido nin da
veracidade das políticas de privacidade que poidan ter os terceiros mencionados nesta política
de cookies.

Os navegadores web son as ferramentas encargadas de almacenar as cookies e dende estelugar debe
efectuar o seu dereito a eliminación ou desactivación destas. Nin esta web nin os seus representantes
legais poden garantir a correcta ou incorrecta manipulación das cookies por parte dos mencionados
navegadores.



Nalgúns casos é necesario instalar cookies para que o navegador non esqueza a súa decisión
de non aceptación destas.



No caso das cookies de Google Analytics, esta empresa almacena as cookies en
servidores situados en Estados Unidos e comprométese a non a compartir con terceiros, agás
nos casos nos que sexa necesario para o funcionamento do sistema ou cando a lei obrigue tal
efecto. Segundo Google non garda a súa dirección IP.Google Inc. é unha compañía adherida ao
Acordo de Porto Seguro que garante que todos os datos transferidos serán tratados cun nivel de
protección acorde á normativa europea. Pode consultar información detallada a este respecto
neste enlace. Se desexa información sobre o uso que Google dá ás cookies achegámoslle este
outro enlace.



Para calquera dúbida ou consulta acerca desta política de cookies non dubide en comunicarse
con nós a través da sección de contacto.

