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1. Zer da cookie bat? 
Cookie bat webgune jakin batzuetara sartzean nabigazio-gailuan deskargatzen den fitxategi 

bat da. Cookiek informazioa biltegiratzen eta berreskuratzen dute erabiltzaileak web orrian 

nabigatzen duenean. Oro har, cookiek askotariko helburuetarako balio dezakete, hala nola 

erabiltzailea ezagutzea, nabigazio datuei buruzko informazioa lortzea edo webgunearen 

edukia erakusteko modua pertsonalizatzea. Cookiez gain, badira funtzio berberak bete 

ditzaketen antzeko beste teknologia batzuk ere. 

2. Zer cookie mota erabiltzen ditu 
webgune honek? 

CBT Comunicación & Multimedia-ren webgune honek honako cookie mota hauek erabiltzen 

ditu: 

Behar-beharrezkoak eta teknikoak diren cookieak: cookie horiek beharrezkoak dira 

webgune honek behar bezala funtziona dezan, eta ezin dira desaktibatu webgune honetako 

cookieak konfiguratzeko panelaren bidez. Oro har, cookie mota horiek automatikoki 

konfiguratzen dira webgunera sartzean edo zerbitzu edo funtzionalitate jakin batzuk 

sartzean edo erabiltzean. Cookie horiek desaktibatzen badira, webgune honen 

funtzionamendu egokiari eragin diezaioke. 

Hobespen edo pertsonalizazio cookieak: cookie mota horiek aukera ematen dute 

erabiltzaileak hautatutako aukeren ezaugarriak gogoratzeko eta, horrela, haien esperientzia 

eta beste pertsona batzuena bereizteko, hala nola erabilitako hizkuntzaren konfigurazioa 

edo nabigatzaile mota. 

Analisi edo neurketa cookieak: analisi gisa ere ezagutzen diren cookie mota horiek aukera 

ematen dute jarduera, erabilerak eta eskuragarri dauden eduki eta zerbitzuetarako 

sarbideak neurtzeko, hobekuntzak edo zerbitzu berriak sartzeko. 

Jokabide publizitateko cookieak: erabiltzaileen portaerari buruzko informazioa biltzen dute, 

haien nabigazio ohituren behaketa jarraituaren bidez lortutakoa; horri esker, profil 

espezifiko bat gara daiteke, haren araberako publizitatea erakusteko. Cookie horiek aukera 

ematen dute editoreak zuzenean edo hirugarrenekin lankidetzan sartu dituen publizitate-

espazioak ahalik eta modurik eraginkorrenean kudeatzeko. 

Jarraian, webgune honetan berezkotzat edo hirugarrentzat sailkatuta dauden cookie-ak 

deskribatzen dira: 
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Propioak 

Erabiltzailearen terminal-ekipoari ekipo edo domeinu batetik bidaltzen zaizkio eta Web 

Gunearen arduradunak berak kudeatzen ditu. 

 

Hirugarrenengandik  

Erabiltzailearen terminal-ekipoari bidaltzen zaizkio, CBT Comunicación & Multimedia-ren 

bidez kudeatzen ez den ekipo edo domeinu batetik, baizik eta cookien bidez lortutako 

datuak tratatzen dituen beste erakunde batetik: 

 

Izena Iraupena Tipologia Deskribapena 

_ga 2 uret analitika 
Nabigazio 

datuak 

_fbp 2 meses 

Facebookek cookie hau konfiguratzen du Facebook-en 

edo webgune hau bisitatu ondoren Facebook-eko 

publizitateak bultzatutako plataforma digital batean 

daudenean publizitatea emateko. 

Publizitatea 

  

www.irun.market webgunean Facebook ads erabiltzen dugu, Facebookeko publizitate-

plataforma, kanpainak eta iragarkiak sortzeko aukera ematen diguna. Iragarki bat sortzean, 

honela segmentatu daiteke publikoa: lekua, datu demografikoak (adina, sexua, etab.), 

Interesak (jarduerak, zaletasunak, etab.), Interneten eta beste kanal batzuen bidez erosten 

dutena, Etb. 

Remarketing funtzioak aukera ematen digu aurretik www.irun.market duten pertsonengana 

iristeko eta audientzia jakin bat mezu jakin batekin lotzeko. Remarketing-a gure gunea 

bisitatu duten erabiltzaileek berriro egin dezaten lortzeko metodo bat da. 

Izena Iraupena Tipologia Deskribapena 

PHPSESSID Saioa Teknikoa Erosketak egiteko saioaren hasiera 

web_resolucion Saioa Teknikoa 
Erabiltzailearen pantailaren 

bereizmena egokitzea 

cookie_layer Urte 1 Teknikoa 
Cookien informazio eta konfigurazioa 

pop-a 

opciones_cookies_terceros Urte 1 Teknikoa Erabiltzaileak cookie-ak onartzea 

http://www.irun.market/
http://www.irun.market/
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Como usuario de www.irun.market-ren erabiltzaile zaren aldetik, jakinarazten dizugu, aldez 

aurreko baimena ematen badiguzu, remarketing funtzio horretarako informazioa bilduko 

dugula www.irun.market-en. Funtzio horri esker biltzen dugun informazioa Facebookeko 

cookieek jasotzen dute. 

Cookie horien bidez zure informazioa biltzea nahi ez baduzu, ez duzu cookie horien 

erabilera onartuko, edo, onartu ondoren, cookie horien erabilera desgaituko duzu Cookieen 

konfigurazioaren bidez. 

3. Cookien adostasuna eta 
konfigurazioa 

Webgune honetara sartzean, cookien informazio-panel bat ikusiko duzu, cookieak 

instalatzeko baimena nola eman edo baztertu dezakezun jakinarazteko. Edozein unetan 

baztertu edo konfiguratu ahal izango duzu cookien erabilera, behar-beharrezkoak direnak 

izan ezik, Cookieak konfiguratzeko panelaren bidez. 

Halaber, edozein unetan desgaitu edo erretiratu ahal izango dituzu aldez aurretik 

emandako baimena, nabigatzailearen aukeren konfigurazioaren bidez zure gailuan 

instalatutako cookieak ezabatuz, "Cookieak desaktibatzea edo ezabatzea" atalean 

adierazten den bezala. 

4. Cookieak desaktibatzea edo 
ezabatzea nabigatzailean 

Zure gailuan instalatutako cookie-ak baimendu, blokeatu edo ezaba ditzakezu, erabilitako 

nabigatzaileen aukerak konfiguratuz: 

 

• Google Chrome 

• Mozilla Firefox 

• Internet Explorer 

• Safari 

• IOSeko safaria (iPhone eta iPad) 

• Chrome Androiderako 

• Chrome Iphone eta Ipaderako 

 

 

http://www.irun.market/
http://www.irun.market/
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5. Informazio gehiago 
 

Zure datuen tratamenduari buruzko informazio gehiago lor dezakezu Pribatutasun Politika 

atalean. Hala ere, Cookie-en politika honi buruzko zalantzarik baduzu, jar zaitez gurekin 

harremanetan posta elektroniko honetan: info@irun.market 

 


