POLÍTICA DE COOKIES DO CONCELLO DE MACEDA
Política de cookies
A presente política de cookies ten por finalidade informarlle de xeito claro e preciso sobre as
cookies que se utilizan na páxina web do Concello de Maceda.
¿Qué son as cookies?

Unha cookie é un pequeno fragmento de texto que os sitios web que vostede visita, envían ao
navegador e que permite que o sitio web lembre información sobre a súa visita, tales como o seu
idioma preferido e outras opcións, co fin de facilitar a súa próxima visita e facer que o sitio lle
resulte máis útil e máis doado na búsqueda. As cookies desempeñan un papel moi importante e
contribúen a ter una mellor experiencia de navegación para o usuario.
Tipos de cookies:

Según quen sexa a entidade que xestione o dominio dende onde se envían ditas cookies se tráten
os datos que se obteñan, pódense distinguir dous tipos de cookies: cookies propias e cookies de
terceiros.
Existen tamén unha clasificación segundo o prazo de tempo que permanecen almacenadas no
navegador do cliente, podendo tratarse de cookies de sesión ou cookies persistentes.
Por último, existe outra clasificación con cinco tipos de cookies segundo a finalidade para a que
se traten os datos obtidos: cookies técnicas, cookies de personalización, cookies de análises,
cookies
publicitarias
e
cookies
de
publicidade
comportamental.
Para máis información a este respecto pode consultar a Guía sobre o uso das cookies da Axencia
Española de Protección de Datos.
Cookies usudas nesta web:

A continuación identifícanse as cookies que están a ser utilizadas neste portal así como a súa
tipoloxía e función:
www.concellodemaceda.org
Titular: Concello de Maceda
Tipo: Cookie de sesión
http://www.concellodemaceda.org
google.com
Titular: Google
Tipo: Cookies de análise
1P_JAR
ANID
APISID
HSID
NID
SAPISID
SEARCH_SAMESITE
SID
SIDCC
SSID

www.google.com
Titular: Google
Tipo: Cookie de análise
DV

Aceptación da política de cookies

Premendo o botón ENVIAR asúmese que vostede acepta o uso de cookies.

Como modificar a configuración das cookies

Vostede pode restrinxir, bloquear ou borrar as cookies do Concello de Maceda ou calquera outra
páxina web utilizando o seu navegador.
- Microsoft Internet Explorer ou Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Safari
- Opera

Tamén, poderá acceder á política de cookies na sede electrónica da Entidade: Política de
Cookies

