
Política de cookies da web

O acceso a este Sitio Web pode implicar a utilización de cookies. As cookies son 
pequeñas cantidades de información que se almacenan no navegador utilizado por 
cada usuario — nos distintos dispositivos que poda utilizar para navegar— para que 
o servidor recorde certa información que posteriormente (e únicamente o servidor 
que a implementou) leerá. As cookies facilitan a navegación, a fan máis amigable, e 
non danan o dispositivo de navegación.

As cookies son procedementos automáticos de recollida de información relativa ás 
preferencias determinadas polo usuario durante a súa visita ao Sitio Web co fin de 
recoñecerlo como usuario, e personalizar a súa experiencia e o uso do Sitio Web, e 
poden tamén, por exemplo, axudar a identificar e resolver errores.

A información recabada a través das cookies poden incluir a data e hora de visitas 
ao Sitio Web, as páxinas visionadas, o tempo que estivo no Sitio Web e os sitios 
visitados xusto antes e despois do mesmo. Sen embargo, ningunha cookie permite 
que esta mesma poida contactarse co número de teléfono do Usuario ou con 
calqueira outro medio de contacto persoal. Ningunha cookie pode extraer 
información do disco duro do Usuario ou robar información persoal. A única maneira 
de que a información privada do Usuario forme parte do arquivo Cookie es que o 
usuario dé persoalmente esa información ao servidor.



As cookies que permiten identificar a unha persoa considéranse datos persoais. Por 
tanto, ás mesmas lles será de aplicación a Política de Privacidade anteriormente 
descrita. Neste sentido, para a utilización das mesmas será necesario o 
consentimiento do Usuario. Este consentimiento será comunicado, en base a unha 
elección auténtica, ofrecido mediante unha decisión afirmativa e positiva, antes do 
tratamento inicial, removible e documentado.

Deshabilitar, rexeitar e eliminar cookies

O Usuario pode deshabilitar, rexeitar e eliminar as cookies —total ou parcialmente— 
instaladas no seu dispositivo mediante a configuración do seu navegador (entre os 
que se atopan, por exemplo, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). Neste sentido, os 
procedementos para rexeitar e eliminar as cookies poden diferir de un navegador de 
Internet a outro. En consecuencia, o Usuario debe acudir ás instruccións facilitadas 
polo propio navegador de Internet que esté utilizando. No suposto de que rexeite o 
uso de cookies —total ou parcialmente— poderá seguir usando o Sitio Web, se ben 
poderá ter limitada a utilización de algunhas das prestacións do mesmo.
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