
 

 
 
 

COOKIEEN POLITIKA 
 
 
 

1. ZER DIRA COOKIEAK? 
 

Webgune batek sortutako fitxategi txikiak dira cookieak. Fitxategi horiek terminal batera bidali 

eta bertan gordetzen dira; terminal hori ordenagailu pertsonala, telefono mugikorra, tableta, 

etab. izan daiteke. Deskargatu ondoren, fitxategi horien lana erabiltzaileak nabigatzaile horretan 

duen portaerari buruzko informazioa biltzea da, eta, hala, web zerbitzari batek jarduera hori 

kontsultatu ahal izango du. 

 

Gogoratu artxibo horien erabilera legeak babesten duela: Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei 

eta Merkataritza Elektronikoari buruzko Legearen 22.2 artikulua. 

 

2. ARDURADUNA 
 

Cookieen bidez jasotako datuak tratatzeko erantzukizuna webgunearen titularrari dagokio: 

 

□ Sozietatearen izena: Berrikuntza + Ikerketa + Osasuna Eusko Fundazioa - BIOEF 
□ Helbidea: BEC Dorrea (Bilbao Exhibition Centre) - Azkue erronda, 1- 48902 Barakaldo 
□ Telefono zenbakia: 94 453 85 00 
□ IFZ: G01341353 
□ Posta elektronikoa: admon@bioef.eus 

 
 

3. XEDEA 
 

Cookien bidez datuak biltzearen helburua gure erabiltzaileek web orrian egiten duten 

nabigazioaren datu estatistikoak lortzea da, zure eskura dauden zerbitzuak hobetzeko. 

 
Jakin ezazu gure kabuz ez dugula profilik egingo, eta ez dugula erabaki automatizaturik hartuko 

cookien bidez jasotako datuekin. 

 

4. LEGITIMAZIOA 
 

Cookieak instalatzeko baimena emango diguzu webgunea ireki eta berehala aurkituko duzun 

bannerraren bidez onartzen dituzun momentutik aurrera. Nolanahi ere, hasieratik errefusatu ahal 

izango dituzu, bannerrean horretarako eskaintzen den aukera hautatuz. 

 
Bannerretik cookieak onartzen edo errefusatzen ez badituzu, jakin behar duzu nabigatzen jarraitu 

nahi duzula adierazten diguten jarduerak gauzatzeak cookie horiek onartzea ekarriko duela. 



Jarduera horiek honako hauek izan daitezke: desplazamendu-barratik pasatzea, cookien 

bannerra ixtea edo orriaren edukiren bat sakatzea. 

 
Gainera, kontuan izan edozein unetan ezeztatu ahal izango duzula baimen hori, zure 

nabigatzailearen konfigurazioa aldatuz; hau da, datuen edo informazioaren tratamenduari uko 

egin ahal izango diozu, zure nabigatzailearen konfigurazio egokia hautatuz, cookieak erabiltzea 

ukatuz. Hala ere, jakin behar duzu hori eginez gero agian ezin izango duzula erabili webgune 

honen funtzionaltasun osoa. 

 

5. HARTZAILEA 
 

Orri honetan analisi-cookieak erabiltzen ditugu, erabiltzaileen bolumena kuantifikatzeko aukera 

ematen digutenak estatistika- eta neurketa-helburuekin. Zehazki, Google Analytics-ek eskaintzen 

duen zerbitzua erabiltzen dugu. 

 

Google Analytics 
 

Web-orri honek Google Analytics erabiltzen du, Google, Inc.-ek eskaintzen duen web-zerbitzu 

analitikoa. Google Inc. («Google») Delaware-ko enpresa bat da, bulego nagusia helbide 

honetan duena: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estatu 

Batuak. Google Analytics-ek cookieak erabiltzen ditu, zure ordenagailuan dauden testu-

artxiboak, erabiltzaileek webgunean egiten duten erabilera aztertzen laguntzen dutenak. 

Cookieek webgunearen erabilerari buruz sortzen duten informazioa (zure IP helbidea barne) 

zuzenean transmititu eta artxibatuko du Google-k Estatu Batuetako zerbitzarietan. Informazio hori 

gure kontura erabiliko du Google-k, webgunean egiten duzun erabileraren arrastoari jarraitzeko, 

webgunearen jardueraren gaineko txostenak bilduz eta webgunearen jarduerarekin eta 

Interneten erabilerarekin lotutako beste zerbitzu batzuk eskainiz. Google-k informazio hori 

hirugarrenei laga ahal izango die legeriak hala eskatzen duenean, edo hirugarren horiek 

informazioa Google-ren kontura prozesatzen dutenean. Google-k ez du zure IP helbidea Google-

k duen bestelako datuekin lotuko. 

 

Google, Inc.-en pribatutasun-politika 

Google Analytics-en sartzea 

 
6. COOKIEN KONTROLA 

 
Nahi izanez gero, edozein unetan mugatu, blokeatu edo ezaba ditzakezu sartzen zaren edozein 

webgunetako cookieak zure nabigatzailea konfiguratuz. Konfigurazio horri buruzko informazio 

gehiago izateko, hona hemen nabigatzaile hauetako gidetarako estekak: 

 

- Explorer 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox 

- Safari 


