
Cookiei buruzko oharra 
 
 
Gure zerbitzuak hobetzeko, gure eta hirugarrenen cookieak erabiltzen ditugu, eta 
iraunkorrak direnez, erabiltzaileei buruzko estatistikak ematen dizkigute. Nabigatzen 
jarraitzen baduzu, cookie horiek erabiltzea onartzen duzu. Informazio gehiago hemen. 
 
 
Jakinarazten dizugu www.ehbildu.eus webguneak eta bere azpidomeinu guztietan 
kokatzen direnak, EUSKAL HERRIA BILDUren jabetza eta ardurapekoak, behar bezala 
jardun dezan, nabigazio-sistemak zenbait nabigazio-datu (“Cookieak”) erabiltzen dituela 
webgunearen erabiltzaileei zerbitzu pertsonalizatuagoa eskaintzeko. “Cookieak” testu-
artxibo txikiak dira, eta webguneetan eta aplikazioetan nabigatzean nabigatzaileak gorde 
egiten ditu. Honako informazio hau lor daiteke: ordenagailuak webgunera konektatzeko 
erabiltzen duen IP helbidea, eskatutako webgunearen URL helbidea, konexio-ordua eta 
erabiltzailearen inguru informatikoaren sistema eragileari buruzko bestelako parametro 
batzuk. Informazio hori saioa identifikatzeko soilik jasotzen da, webgunearen azterketa 
errazteko.  
 
 
EUSKAL HERRIA BILDU  bere webgunean “cookie” teknikoak –salbuespena dira ez 
dituztelako erabiltzaile/nabigatzaileen datuak hautematen- Eta Google Analytics-ek, 
Google, Inc.-ek eskaintzen duen webguneen estatistika zerbitzuak, eskaintzen duen 
zerbitzuaren berezko cookieak. Google Analytics-ek eskaintzen duen zerbitzu bat da, 
erabiltzailearen ekipoaren informazioa jasotzen du aplikazioaren jarduerari buruzko 
txostenak lortzeko, eta bildutako  informazioa Estatu Batuetan dauden zerbitzarietan 
gordetzen du.   

 

Datu Pertsonalen Babeserako araudiaren arabera, idatzi honen bidez emandako datu 
pertsonalak MARKETING izeneko fitxategian jasotzeko adostasuna ematen da, zeinaren 
arduraduna EUSKAL HERRIA BILDU den, IFZ: G-71206700 

Tratamendu honen helburua eskaera honen eta Webgunearen erabiltzaileak barne 
kudeaketa da. Datu hauek ez dira hirugarren pertsonei helaraziko eta jasoak izan diren 
helburuarentzat soilik beharrezko edota legezko diren bitartean gordeko dira. 

 

Edonola ere baimen honen ezeztatzea adierazteko aukera egongo da, eta baita datu 
horiek atzitzeko, aldatzeko, ezerezteko, aurka egiteko, tratamendua mugatzeko eta 
eramangarritasun eskubideak erabili ahalko dira. Eskubide hauen erabilera egiteko 
eskaerak  Iruñeko (Nafarroa) Gaztelu Plaza, 49-1ean helbidean burutu beharko dira. 

Cookieak arbuiatzeko edo ezeztatzeko, honako helbide honetara jo daiteke: 
 
http://www.google.com/intl/ca/policies/privacy/ 



http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html 
 
 
Dena dela, erabiltzaileak bere nabigazio-sistemako aukera gaitu dezake cookieak 
instalatzea debekatzeko, eta halakoetan, ez da EUSKAL HERRIA BILDUren erantzukizuna 
izango Cookieak ezgaitzeak webgune honek eskaintzen dituen zerbitzuetako batzuk 
behar bezala ez jardutea eragiten badu.  
 
Gainera, erabiltzen ari den nabigatzailetik bertatik ere ezgai ditzake cookieak; eta 
nabigatzailerik ohikoenetan, honako hau egin behar da: 
 

Internet 
Explorer: 

http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or             -
allow-cookies  

Google 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

Mozilla 
Firefox: 

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-
los-sitios-we 

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042?viewlocale=es_es&locale=es_es 

Safari 

(Iphone, 
IPad): http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es&locale=es_es 

Chrome 
Android: https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es 

   

 
Cookiei buruz eta haiek ezgaitzeko moduari buruz informazio gehiago nahi baduzu, zure 
nabigazio-sistemaren arabera, honako esteka hauek kontsulta ditzakezu: 
(www.aboutcookies.org) eta http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1 
 
 
Erabiltzaileak ezer egin ezean, eta EUSKAL HERRIA BILDUk  cookien erabilerari buruzko 
informazioa eman ondoren erabiltzaileak berak ezgaitzen ez baditu, Googlek datuak 
tratatzeko baimena ematen duela ulertzen da, ohar honetan jasotzen den moduan eta 
bertan jasotzen diren helburuetarako. 



 
Zalantzarik izanez gero edo bestelako iruzkinen bat egin nahi izanez gero, EUSKAL HERRIA 
BILDUra jo dezakezu honako helbidera idatziz: ehbildu@ehbildu.eus 
 

 

 


