
POLÍTICA DE COOKIES

ESPAZOCOOP – UNIÓN DE COOPERATIVAS GALEGAS

En cumprimento da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e 
Comercio Electrónico (LSSICE) e da súa modificación no Real Decreto- Lei 
13/2012, de 30 de marzo, que afectan ao uso de cookies e aos envíos comerciais 
por correo electrónico, así como en cumprimento da Directiva Europea 
2009/136/CE, informámoslle de que o noso sitio web www.espazo.coop utiliza 
cookies que son enviadas, instaladas, almacenadas e xestionadas coa finalidade 
de ofrecer un mellor servizo aos visitantes da nosa web. 

Esta Política de Cookies é parte integrante das Condicións Xerais e a Política de 
Privacidade. O acceso e a navegación no sitio, ou o uso dos servizos do mesmo, 
implican a aceptación das Condicións Xerais (e polo tanto da Política de 
Privacidade e Política de Cookies). Por favor, leas atentamente.

Agradecémosche que decidas visitarnos. Queremos que a túa experiencia no sitio 
sexa o mellor posible, e por ese motivo escribimos esta Política de Cookies da 
forma máis transparente posible.

Que é unha Cookie?

As cookies son arquivos que conteñen pequenas cantidades de información que 
se descargan no dispositivo do usuario/a que se utiliza cando visitas un sitio web.
A súa finalidade principal é recoñecer ao usuario/a cada vez que accede a e 
permítenos, ademais, mellorar a calidade e a usabilidade da nosa web.

As cookies son esenciais para o funcionamento de Internet; non poden danar o 
equipo/dispositivo do usuario/a e, si atópanse activadas na configuración do teu 
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navegador, axúdannos a identificar e resolver posibles erros de funcionamento.

Tipos de Cookies

Hai diferentes tipos de cookies. Todos eles traballan da mesma xeito, pero teñen 
pequenas diferenzas:

a) Cookies de Sesión. As cookies de sesión duran soamente pola duración da túa 
visita e bórranse cando pechas o navegador. A súa finalidade principal é 
identificar o tipo de dispositivo, apoiar a seguridade sitio web ou o seu 
funcionalidade básica. Non conteñen información persoal que nos permita 
identificar a unha persoa.

b) Cookies Persistentes ou Permanentes: Almacénanse no disco duro do 
dispositivo e nosa web leas cada vez que realizas unha nova visita a ; posúe unha 
data de caducidade ou expiración determinada, cumprida a cal a cookie deixa de 
funcionar. Permítennos identificar as túas accións e preferencias; analizar as 
visitas e axúdannos a comprender como chegan os usuarios/as á nosa páxina e 
mellorar os nosos servizos.

c) Cookies de Funcionalidade: Permiten recordar decisións adoptadas polo 
usuario/a, como o seu login ou identificador. A información destas cookies 
recóllese anonimamente (é dicir, non contén nin o teu nome, enderezo, ou outros 
datos).

d) Cookies de Terceiros. As cookies de terceiros son as cookies que instala un 
sitio web que non é o que estás visitando; por exemplo, as usadas por redes 
sociais (como Facebook) ou por complementos externos de contido (como Google
Maps). Ademais, algunhas empresas de publicidade usan este tipo de arquivos 
para realizar un seguimiento das túas visitas en cada sitio no que se anuncian.

e) Cookies Analíticas: Son cookies que teñen por finalidade o mantemento 
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periódico e garantir o mellor funcionamento e servizo ao usuario; recompilando 
datos da túa actividade.

Uso de Cookies.

Mediante o acceso á web, aceptas de xeito expresa que podamos usar este tipo de
cookies nos teus dispositivos. Si desactivas as cookies, poida que a túa 
navegación por non sexa óptima e algunhas das utilidades que dispón non 
funcionen correctamente.

a) Cookies propias

Non existen.

b) Cookies de Google Analytics

O sitio utiliza o servizo Google Analytics, que é prestado por Google, Inc., entidade
cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View 
(California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”).

Google Analytics utiliza cookies para axudarnos a analizar o uso que fan os 
usuarios/as do sitio. A información que xera a cookie achega do teu uso do sitio 
(incluíndo a túa dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por 
Google nos seus servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por
conta nosa co propósito de seguir a pista do teu uso do sitio, recompilando 
informes da actividade do sitio e prestando outros servizos relacionados coa 
actividade do sitio 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 túa dirección 
IP con ningún outro dato do que dispoña Google.

Si deséxalo podes rexeitar o tratamento dos datos ou a información rexeitando o 
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uso de cookies mediante a selección da configuración apropiada da túa 
navegador. Con todo, si falo, pode ser que non poidas usar a plena 
funcionabilidade deste sitio. Ao utilizar este sitio consentes o tratamento a túa 
información por Google na forma e para os fins arriba indicados.

COOKIES ANALÍTICAS

Nome: Google Analytics
Propósito: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

Nome: Gravatar
Propósito: http://automattic.com/privacy/ 

Nome: Facebook Connect
Propósito: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Nome: Facebook Social Plugins
Propósito:https://www.facebook.com/full_data_use_policy 

Nome: Twitter Button
Propósito: https://twitter.com/privacy?lang=en 

Configuración do usuario/a para evitar Cookies.

Desde ESPAZO COOP - UNIÓN DE COOPERATIVAS GALEGAS e en cumprimento da 
normativa legal vixente, poñemos á túa disposición a información que che permita
configurar o teu navegador/navegadores de Internet para manter a túa 
privacidade e seguridade en relación ás cookies. Por iso, facilitámosche a 
información e enlaces aos sitos de soporte oficiais dos principais navegadores 
para que poidas decidir si desexas ou non aceptar o uso de cookies.
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Así, podes bloquear as cookies a través das ferramentas de configuración do 
navegador ou ben podes configurar o teu navegador para que che avise cando un 
servidor queira gardar unha cookie: 

a) Si utilizas Microsoft Internet Explorer, na opción de menú Ferramentas > 
Opcións de Internet > Privacidade > Configuración. Para saber máis visita 
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies y 
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-
internet-explorer-9. 

b) Si utilizas Firefox, na opción de menú Ferramentas > Opcións > Privacidade > 
Cookies. Para saber máis visita 
http://support.mozilla.org/es/products/firefox/privacy-and-security 

c) Si utilizas Chrome, na sección de Opcións > Opcións avanzadas > Privacidade. 
Para saber máis http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?
hl=es&answer=95647 

d) Si utilizas Opera, na opción de Seguridade e Privacidade, poderás configurar o 
navegador. Para saber máis visita 
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ 
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