
 
 

ARABAKO APAREJADORE ETA ARKITEKTO TEKNIKOEN ELKARGO OFIZIALEAN, gure webgunean 

erabiltzen ditugun cookieei buruzko informazio argia eta zehatza eman nahi dizugu. Gure 

webgunean inplementatutako cookien erabilerari eta helburuari buruzko informazio gehiago 

nahi izanez gero, mezu elektroniko bat idatz dezakezu info@coaatalava.org  helbidera. 

Zer da cookie bat? 

Cookie bat erabiltzailearen ordenagailuan, tabletean edo smartphonean deskargatzen den 

fitxategi txiki bat da, instalazioaren ardura duen erakundeak eguneratu eta berreskuratu ahal 

izango dituen datuak eta informazioa biltegiratzeko. 

Cookie-en bidez bildutako informazioak webgunera egindako bisiten data eta ordua, ikusi 

dituzun erlaitzak edo bertan emandako denbora jaso ditzake. 

Webgune honetako cookie-ek ez dute isilpeko informaziorik gordetzen, hala nola, izena, 

helbidea eta abar. Hala ere, webgune honetako edo beste edozeinetako cookie-ak murriztu, 

blokeatu edo ezabatu nahi badituzu, zure nabigatzailea konfiguratu ahal izango duzu horiek 

baztertzeko edo onartzeko, edo horiek automatikoki ezabatzeko, nabigatzailea itxi edo 

ordenagailua edo gailu mugikorra itzali ondoren. 

Zer cookie mota erabiltzen ditu http://www.coaatalava.org /? 

Zenbat denbora irauten duten aktibo, cookie-ak honelakoak izan daitezke:  

• Saioko cookie-ak: erabiltzailea web orri batean sartzen den bitartean datuak biltzeko 

eta gordetzeko diseinatuta daude. Gorde nahi den informazioa gordetzeko erabili ohi 

dira, erabiltzaileak behin eskatutako zerbitzua emateko soilik (adibidez, erositako 

produktuen zerrenda bat).  

Cookie-ak bidaltzeko erabiltzen den ekipoa edo domeinua kudeatzen duen erakundearen 

arabera eta lortutako datuak tratatzen dituenaren arabera, honako hauek bereiz ditzakegu: 

• Cookie propioak: erabiltzailearen gailura bidaltzen direnak, guk bakarrik kudeatzen 

ditugunak. Horien bidez lortutako datuak zertarako tratatzen diren, cookie-ak 

honelakoak izan daitezke: 
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COOKIE TEKNIKOAK 

Erabiltzaileari aukera ematen diote web-
orri, plataforma edo aplikazio baten bidez 
nabigatzeko eta bertan dauden aukerak 
edo zerbitzuak erabiltzeko, editoreak 
web-orriaren kudeaketa eta operatiboa 
ahalbidetzeko eta bere funtzioak eta 
zerbitzuak gaitzeko erabiltzen dituenak 
barne, hala nola, trafikoa eta datuen 
komunikazioa kontrolatzea, saioa sarrera 
mugatuko parteetara sartzea, besteak 
beste. 
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Jarraian, webgune honetan hirugarrenek erabiltzen dituzten cookie guztiak zehazten dira, baita 

horien ezaugarriak eta helburuak ere: 

Sare sozialak: 

Webgune honen edukia Facebook eta Twitter bezalako sare sozialen bidez partekatzen badu, 

baliteke webgune horietatik cookie-ak jasotzea. Hirugarrenen cookie-en doikuntzak ez daude 

webgunearen titularraren kontrolpean; beraz, hirugarrenen webguneak egiaztatzea iradokitzen 

dizugu, haien cookie-ei eta horiek kudeatzeko moduari buruzko informazio gehiago lortzeko. 

Nola konfiguratu edo desgaitu ditzaket webgune honek erabiltzen dituen cookie-ak? 

Cookie-ak mugatzeko edo blokeatzeko, zure ekipoan erabiltzen duzun nabigatzailearen 

konfigurazioa aldatu beharko duzu. Oro har, nabigatzaileek honako konfigurazio-aukera hauek 

eskaintzen dituzte cookie-en instalazioari dagokionez: 

- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/is-IS/windows7/How-to-manage-cookies-in-

Internet-Explorer-9-  

- Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies  

- Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 

 - Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042    

- (Y para IOS) http://support.apple.com/kb/HT1677)  

Cookie teknikoak 

Web orriko cookie guztiak instalatzea eragozten bada, haren zenbait funtzionalitatek eta eduki 

batzuek eragina izan dezakete. 
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