
Cookien politika 

LUR PAISAJISTAK cookie-ak erabiltzen ditu neurketak eta azterketak egiteko; funtsean, 

webgunera egiten diren bisitak zenbatzen ditu eta bisitariek webgunea nola erabiltzen 

duten aztertzen du (esate baterako, zer atal edo orri ikusten diren gehien, edo bisita 

bakoitzak zenbat irauten duen). Gainera, azterketa estatistikoak egiten ditu webgunera 

sartzen diren erabiltzaileen profil demografikoari buruz (adibidez, zer 

herrialdetatik/eskualdetatik sartzen den gehien, edo zenbat sartu diren aldez aurretik).  

Zer da cookie bat?  

Cookie bat testu fitxategi txiki bat da, webgune batek zure PCan, telefonoan edo beste 

edozein gailutan jartzen duena. Fitxategi horretan, webgunean egindako nabigazioari 

buruzko informazioa dago. Cookie-ak nabigazioa errazteko eta atseginagoa izateko 

beharrezkoak dira, eta ordenagailuari ez diote kalterik egiten.  

Datuak babestea  

Erabiltzaileak, webgunean zehar nabigatuz eta bertan jarraituz, behean adierazitako 

cookie-ak erabiltzeko baimena ematen du, cookie-en politika honetan jasota dauden 

baldintzetan. Erabiltzaileak LUR PAISAJISTAKri buruzko informazio gehiago ikus dezake 

gure lege oharrean.  

Era berean, erabiltzaileari jakitera ematen zaio LUR PAISAJISTAK dela nabigazioan zehar bil 

daitezkeen datu pertsonalen gaineko arduraduna. Informazio gehiago lor dezakezu gure 

pribatutasun politikari buruz.  

Zertarako erabiltzen ditugu cookie-ak webgune honetan?  

Cookie-ekin eskuratzen den informazioaren bitartez, webgunea nola erabiltzen den hobeto 

uler daiteke, eta, era horretan, horren funtzionamendua optimizatu eta hobetu daiteke, 

edukiak egokitu daitezke, ematen diren zerbitzuak hobetu, eta esperientzia 

interesgarriagoa eta pertsonalizatuagoa eskaini webgunera sartzen diren erabiltzaileei.  

Nork erabiltzen du cookie-etan gordetako informazioa?  

LUR PAISAJISTAK soilik erabiltzen du cookie-etan gordetzen den informazioa, beherago 

hirugarrenen cookie gisa identifikatu direnen kasuan izan ezik. Halakoak kanpoko 

entitateek erabili eta kudeatzen dituzte, guk eskatutako zerbitzuak emateko, gure 

zerbitzuak hobetze aldera eta erabiltzaileak nabigatzean bizi duen esperientzia hobetzeko. 

Hirugarrenen cookie-ak baliatzen dira, batik bat, webgunera egindako bisiten estatistikak 

egiteko.  



Hirugarrenen cookie-ak  

Web-orri honek Google Analytics erabiltzen du; alegia, erabiltzaileak webgunera sartzen 

diren aldiei buruzko informazioa lortzeko zerbitzu analitiko bat, Googlek ematen duena. 

Hainbat datu gordetzen dira, gerora aztertzeko. Adibidez, hauek: erabiltzaile bat 

webgunera zenbat aldiz sartu den, noiz sartu zen lehenbizikoz eta noiz azkenekoz, bisiten 

iraupena, erabiltzailea zer web-orritatik sartu zen, erabiltzaileak zer bilatzaile erabili zuen 

edo zer estekatan klik egin zuen webgunera sartzeko, erabiltzailea munduko zer tokitatik 

sartu zen, etab.  

Cookie-ak webgunearen erabilerari buruz sortzen duen informazioa Google Inc. enpresak 

(egoitza AEBetan du) transmititzen eta artxibatzen du zuzenean. Cookie-en ezarpenak 

Googlek emandako zerbitzuak aurrez finkatuta egoten dira; hortaz, informazio gehiago 

nahi baduzu zer cookie baliatzen dituen eta nola ezgaitu daitezkeen jakiteko, Google 

Analyticsen pribatutasun politikara jo dezakezu. Hartu kontuan hirugarrenen webguneen, 

pribatutasun politiken, eta cookie-en politiken edukia ez dela gure erantzukizuna, ezta 

hura egiazkoa izatea ere.  

• https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/ cookie-usage  

Cookie motak  

Beheko taulan, erabiltzen ditugun cookie motak eta horien ezaugarriak jaso dira:  

Izena Mota Funtzioa Iraupena 

Hizkuntza Gurea Hizkuntza Urte 1 

Google Analytics Bitartekoak Estatistikak 2 urte 

 

Nahi izanez gero, hemen klik eginda cookie-ak editatu ditzakezu.  



Cookie-ak kudeatzea eta blokeatzea  

Ordenagailuko cookie-ak ezabatu eta mugatzeko, nabigatzailearen ezarpenak erabil 

ditzakezu. Nabigatzaile gehienen Laguntza atalean, hura nola konfiguratu azaltzen da, 

cookie berriak ez onartzeko, cookie berri bat jasotzean jakinarazteko, cookie-ak 

desaktibatzeko, eta cookie-ak noiz iraungiko diren jakiteko. Nabigatzaileko cookie guztiak 

desaktibatzen badituzu, ez guk ez hirugarrenek ez ditugu cookie-ak transferituko zure 

nabigatzailera. Hala ere, ziur asko, lehentasunetako batzuk eskuz doitu beharko dituzu 

web-orri batera sartzen zaren bakoitzean, eta baliteke tresna eta zerbitzuetako batzuk ez 

ibiltzea. 

 

 • Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416? 

hl=es&ref_topic=7189049  

• Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-

explorerdelete-manage-cookies  

• Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-

we  

• Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042  

 

Argibide gehiago:  

Cookie-en politika honetan jasotako hirugarrenen pribatutasun politiken edukia ez da LUR 

PAISAJISTAKen erantzukizuna, ezta hura egiazkoa izatea ere. 

Webgunera sartzean emandako baimena bazterrean utzi gabe, webgunea erabiltzeak 

cookie-ak instalatzea eta erabiltzea baimentzen duzula ekartzen du, hemen jasotako 

baldintzetan.  

Zalantzarik sortzen bazaizu cookie-en politika honi buruz, LUR PAISAJISTAKrekin 

harremanetan jar zaitezke, hemen: *.  

Beheko esteketan, erabiltzaileek informazio gehiago aurkituko dute cookie-en 

funtzionamenduari eta ezabatzeko erari buruz:  

• www.aboutcookies.org  

• www.allaboutcookies.org 

 • https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/guia-cookies_1.pdf  

Bestalde, Google Analyticsek web-orri guztietan zure arrastoari jarraitzea nahi ez baduzu, 

jo esteka honetara:  

• https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  
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