
INFORMACIÓN DO USO DE COOKIES 

 
¿Qué son as cookies?  
 
As  cookies son pequenos arquivos de datos que se reciben no terminal desde o sitio web visitado e úsanse para 
rexistrar certas interaccións da navegación nun sitio web almacenando datos que poderán ser actualizados e 
recuperados. Estes arquivos almacénanse no computador do usuario e contén datos anónimos que non son 
prexudiciais para o seu equipo. Utilízanse para lembrar as preferencias do usuario, como o idioma seleccionado, 
datos de acceso ou personalización da páxina.  
 
As  Cookies tamén poden ser utilizadas para rexistrar información anónima acerca de como un visitante utiliza un 
sitio. Por exemplo, desde que páxina Web accedeu, ou se utilizou un " banner" publicitario para chegar.  
 
Que uso dámoslle aos diferentes tipos de  cookies? 
 
Segundo a súa finalidade: 
 

 
 
 
 

Cookies técnicas 

 
As  cookies técnicas son aquelas facilitan a navegación 
do usuario e a utilización das diferentes opcións ou 
servizos que ofrece a web como identificar a sesión, 
permitir o acceso a determinadas áreas, facilitar 
pedidos, compras, enchemento de formularios, 
inscricións, seguridade, facilitar funcionalidades 
(vídeos, redes sociais…). 

 
 
 

Cookies de personalización 

 
As  cookies de personalización permiten ao usuario 
acceder aos servizos segundo as súas preferencias 
(idioma, navegador, configuración…). 

 
 
 

Cookies analíticas 

 
As  cookies de análises son as utilizadas para levar a 
cabo a análise anónima do comportamento dos 
usuarios da web e que permiten medir a actividade do 
usuario e elaborar perfís de navegación co fin 
obxectivo de mellorar os sitios web. 

 
 
 
 
 

Cookies publicitarias 

 
As  cookies publicitarias permiten a xestión dos 
espazos publicitarios da web. Ademais, estas  cookies 
poden ser de publicidade personalizada e permitir así a 
xestión dos espazos publicitarios da web en base ao 
comportamento e hábitos de navegación de usuario, 
de onde se obtén o seu perfil e permiten personalizar 
a publicidade que se mostra no navegador do usuario 
ou outros perfís e redes sociais do usuario. 

 
Segundo o seu prazo: 
 

 
Cookies de sesión 

 
As  cookies de sesión son aquelas que duran o tempo 
que o usuario está a navegar pola páxina Web e 
bórranse ao pechar o navegador. 
 

 
 

Cookies persistentes 

 
Estas  cookies quedan almacenadas no terminal do 
usuario ata que son eliminadas manualmente ou 
concluíse o período de duración establecido para 
dita  cookie. 



 
Segundo a súa titularidade: 
 

 
Cookies propias 

 
Aquelas que se envían ao equipo terminal do usuario 
desde un equipo ou dominio xestionado polo propio 
editor e desde o que se presta o servizo solicitado polo 
usuario. 
 

 
 

Cookies de terceiros 

 
Aquelas que se envían ao equipo terminal do usuario 
desde un equipo ou dominio que non é xestionado 
polo editor, senón por outra entidade que trata os 
datos obtidos  través das  cookies. 

 
A seguinte táboa recolle a clasificación e descrición das  cookies utilizadas na presente páxina web para que 
poidas identificalas no teu navegador: 
 

Nome Titular Datos solicitados Finalidade Duración 

_ga 
Cookie propia / 
Cookie de terceiros 

Sesiones dos 
visitantes. 

Analítica. 2 anos. 

 
_gid 

Cookie propia / 
Cookie de terceiros 

Sesiones dos 
visitantes. 

Analítica. 1 día. 

_gat_gtag_UA_[ID] Cookie propia  
Sesiones dos 
visitantes. 

Analítica. 1 minuto. 

accepted Cookie propia 
Utilizada para a 
aceptación de 
cookies. 

Técnica. 1 ano. 

NID 
Cookie de terceiros 
(Google.com) 

Servicios de 
Google/Google 
Maps.  Trata 
datos de 
preferencias, 
ligazóns, 
conversións e 
interaccións con 
anuncios 
publicitarios 

Publicitaria 6 meses. 

 
 
PRODUTOS  ECOLÓXICOS  MARUXAS, S.L. utiliza  cookies técnicas, de personalización, análise e publicitarias 
propias e de terceiros, que tratan datos de conexión e/ou do dispositivo, así como hábitos de navegación para fins 
estatísticos e publicitarios. 
 
 
 
Por iso, ao acceder á nosa web, en cumprimento do artigo 22 da Lei de Servizos da Sociedade da Información 
solicitámoslle o seu consentimento para o seu uso.  



 
A subministración de datos persoais a través do noso portal e o consentimento para o uso de  cookies require unha 
idade mínima de 14 anos e a aceptación expresa da nosa Política de Privacidade. 
 
De todos os xeitos, informámoslle que pode activar ou desactivar as  cookies seguindo as instrucións do seu 
navegador da internet: 

 

 

 

 

Chrome 
 

Configuración → Mostrar opcións 
avanzadas → Privacidade → Configuración 

de contido. 

support.google.com 
 

 
Firefox 

 

Ferramentas → Opcións → Privacidade → 
Historial → Configuración Personalizada. 

support.mozilla.org 

Internet Explorer 
 

 
Ferramentas → Opcións de Internet → 

Privacidade → Configuración. 
 

windows.microsoft.com 

Opera 
 

 
Ferramentas → Preferencias → Editar 

preferencias → Cookies. 
 

http://www.opera.com/help/tutorials/s
ecurity/cookies/ 

 
 

 
Safari 

 

 
Preferencias → Seguridad. 

 
http://www.apple.com 

Edge 
 

 
Configuración → Ver configuración 

avanzada → Privacidade e servicios → 
Cookies. 

 

https://privacy.microsoft.com/es-
es/windows-10-microsoft-edge-and-

privacy 
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