POLITICA DE COOKIES
Cookie é un ficeiio que se desiaiga no seu oidenadoi ao aiiedei a deteiminadas
páxinas web. As iookies peimiten a unca páxina web, entie outias iousas, almaienai
e ieiupeiai infoimaiión sobie os cábitos de navegaiión dun usuaiio ou do seu equipo
e, dependendo da infoimaiión que ionteñan e da foima na que utiliie o seu equipo,
poden utilizaise paia ieioñeiei ao usuaiio. O navegadoi do usuaiio memoiiza iookies
no disio duio soamente duiante a sesión aitual oiupando un espazo de memoiia
mínimo e non piexudiiando ao oidenadoi. As iookies non ionteñen ningunca ilase
de infoimaiión espeiífia, e a maioiía das mesmas bóiianse do disio duio ao fnalizai
a sesión do navegadoi (as denominadas iookies de sesión).
A maioiía dos navegadoies aieptan iomo estándai ás iookies e, ion independeniia
das mesmas, peimiten ou impiden nos axustes de seguiidade as iookies tempoiais ou
memoiizadas.
Sen o seu expieso ionsentimento –mediante a aitivaiión das iookies no seu
navegadoi– a Fundaiión Luis Seoane non enlazaiá nas iookies os datos
memoiizados ios seus datos peisoais piopoiiionados no momento do iexistio ou da
iompia.
Que tipos de cookies utiliza esta páxina web?
- Cookies téiniias: Son aquelas que peimiten ao usuaiio a navegaiión a tiavés dunca
páxina web, platafoima ou apliiaiión e a utilizaiión das difeientes opiións ou seivizos
que nela existan iomo, poi exemplo, iontiolai o tiáfio e a iomuniiaiión de datos,
identifiai a sesión, aiiedei a paites de aiieso iestiinxido, ieioidai os elementos que
integian un pedido, iealizai o pioieso de iompia dun pedido, iealizai a soliiitude de
insiiiiión ou paitiiipaiión nun evento, utilizai elementos de seguiidade duiante a
navegaiión, almaienai iontidos paia a difusión de videos ou son ou iompaitii
iontidos a tiavés de iedes soiiais.
- Cookies de peisonalizaiión: Son aquelas que peimiten ao usuaiio aiiedei ao
seivizo ion alguncas iaiaiteiístiias de iaiáitei xeial piedefnidas en funiión dunca
seiie de iiiteiios no teiminal do usuaiio, iomo poi exemplo seiían o idioma, o tipo de
navegadoi a tiavés do que aiiede ao seivizo, a ionfguiaiión iexional desde onde
aiiede ao seivizo, eti.
- Cookies de análise: Son aquelas que ben tiatadas poi nós ou poi teiieiios,
peimítennos iuantifiai o númeio de usuaiios e así iealizai a mediiión e análise
estatístiio da utilizaiión que fan os usuaiios do seivizo ofeitado. Paia isto analízase a
súa navegaiión na nosa páxina web io fn de melloiai a ofeita de piodutos ou
seivizos que lle ofieiemos.
Cookies de terceiros: A Web da Fundaiión Luis Seoane pode utilizai seivizos de
teiieiios que, poi ionta da Fundaiión Luis Seoane, ieiompilaián infoimaiión ion fns
estatístiios, do uso do Site poi paite do usuaiio e paia a piestaiión doutios seivizos
ielaiionados ioa aitividade do Website e outios seivizos de Inteinet.
En paitiiulai, este sitio Web utiliza Google Analytiis, un seiviiio analítiio de web
piestado poi Google, Ini. ion domiiilio nos Estados Unidos ion sede iential en 1600
Ampcitceatie Paikway, Mountain View, Califoinia 94043. Paia a piestaiión destes
seivizos, estes utilizan iookies que ieiompilan a infoimaiión, iniluído o endeiezo IP
do usuaiio, que seiá tiansmitido, tiatado e almaienado poi Google nos teimos fxados
na Web Google.iom. Iniluíndo a posible tiansmisión da devandita infoimaiión a
teiieiios poi iazóns de exixeniia legal ou iando os devanditos teiieiios pioiesen a
infoimaiión poi ionta de Google.

O Usuario acepta expresamente, pola utilización deste Site, o tratamento da
información solicitada na forma e cos fns anteriormente mencionados. E así
mesmo ieioñeie ioñeiei a posibilidade de iexeitai o tiatamento dos tales datos ou
infoimaiión iexeitando o uso de Cookies mediante a seleiiión da ionfguiaiión
axeitada a tal fn no seu navegadoi. Se ben esta opiión de bloqueo de Cookies no seu
navegadoi pode non peimitiille o uso pleno de todas as funiionalidades do Website.
Pode vostede peimitii, bloqueai ou eliminai as iookies instaladas no seu equipo
mediante a ionfguiaiión das opiións do navegadoi instalado no seu oidenadoi:






Cciome
Exploiei
Fiiefox
Safaii

Se ten dúbidas sobie esta polítiia de iookies, pode iontaitai ioa Fundaiión Luis
Seoane a tiavés do endeiezo de ioiieo eleitióniio info@fundaiionluisseoane.gal

