POLITICA DE COOKIES:
O Sitio Web utiliza un analizador de tráfico que emprega pequenos programas denominados e coñecidos como cookies
que nos dan a coñecer certa información sobre o uso do noso Sitio:
 Podemos solicitar información sobre o seu ordenador, incluído, no seu caso, a súa dirección de IP, sistema operativo
e tipo de navegador. Trátase de datos estatísticos sobre como navega polo noso sitio Web.
 As cookies conteñen información que se transfire ao disco duro do seu ordenador.
 As cookies axúdannos a mellorar o noso sitio Web e a prestar un servizo mellor e máis personalizado. En concreto,
permítennos:
 Facer unha estimación sobre números e patróns de uso.
 Almacenar información achega das súas preferencias e personalizar o noso sitio web de conformidad cos seus
intereses individuais.
 Acelerar as súas procuras.
 Recoñecerlle cando regrese de novo ao noso sitio.
Esta páxina web utiliza Google Analytics, un servizo analítico de web prestado por Google, Inc., unha compañía de
Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos
(Google). Google Analytics utiliza cookies, que son arquivos de texto situados no seu ordenador, para axudar ao sitio Web a
analizar o uso que fan os usuarios do sitio Web. A información que xera a cookie achega do seu uso do sitio Web (incluíndo a
súa dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos. Google usará esta
información por conta nosa co propósito de seguir a pista do seu uso do sitio Web, recompilando informes da actividade do
sitio Web e prestando outros servizos relacionados coa actividade do sitio Web e o uso de Internet. Google poderá transmitir
dita información a terceiros cando así llo requira a lexislación, ou cando devanditos terceiros procesen a información por
conta de Google. Google non asociará a súa dirección IP con ningún outro dato do que dispoña Google. Pode Vostede rexeitar
o tratamento dos datos ou a información rexeitando o uso de cookies mediante a selección da configuración apropiada da súa
navegador, con todo, debe Vostede saber que si o fai pode ser que non poida usar a plena funcionabilidad deste sitio Web. Ao
utilizar este sitio Web Vostede consente o tratamento de información achega de Vostede por Google na forma e para os fins
arriba indicados. A estes efectos, infórmase que Google Inc. ten a consideración de porto seguro en canto á normativa de
protección de datos persoais.
O Usuario dá o seu previo consentimento, salvo indicación en contrario, ao uso de cookies. O Usuario autoriza tamén
os seguimientos do seu IP durante a navegación no sitio Web.
Seguindo as directrices europeas da normativa de protección de datos que poidan verse afectados polo uso de
cookies, informamos que os distintos navegadores de Internet contan con ferramentas de configuración para que o Usuario, si
deséxao, poida desactivar e/ou eliminar estas cookies ou ben activar na súa navegador o modo de navegación privada.
Pode vostede permitir, bloquear ou eliminar as cookies instaladas no seu equipo mediante a configuración das
opcións do navegador instalado no seu ordenador:
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647hl=é
Explorer:
http://windows.microsoft.com/é-é/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer9
Firefox:
https://support.mozilla.org/é/kb/habilitar-e-deshabilitar-cookies-que-os-sitios-we
Safari:
https://support.apple.com/kb/ph5042locale=é_É
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