Política de Cookies
Política de cookies
A presente política de cookies ten por finalidade informarlle de maneira clara e precisa sobre as cookies que se empregan no sitio Web da
Federación Galega de Automobilismo.
¿Qué son as Cookies?
Unha cookie é un pequeno fragmento de texto que os sitios web que vd. visita envía ao navegador e que permite que o sitio web lembre
información sobre a súa visita, 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. As cookies desempeñan un papel moi importante e contribúen a ter una mellor experiencia de navegación cara o usuario.
Tipos de cookies
Segundo quen sexa a entidade que xestione o dominio desde onde se envían as cookies e se tráten os datos que se obteñan, pódense
distinguir dous tipos: cookies propias e cookies de terceiros.
Existe tamén una segunda clasificación segundo o prazo de tempo que permanecen almacenadas no navegador do usuario, 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 o respecto pode consultar a Guía sobre o uso das cookies da Axencia Española de Protección de Datos
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/guia-cookies_1.pdf
Cookies utilizadas na web
A continuación identifícase a cookie que está a ser utilizada neste portal así como a súa tipoloxía e función.
A cookie que se descarga é una cookie denominada: JSESSIONID, esta cookie permite almacenar un identificador único por sesión a través
do que é posible vincular datos necesarios para posibilitar a navegación en curso.
Aceptación de la política de cookies e consentimento
O premer o botón “Acepto” asúmese que vostede acepta o uso de cookies, e o navegar neste sitio Web, está consentindo o uso das
cookies, nas condicións que se indican.
¿Cómo modificar a configuración das cookies ou bloquear as cookies?
Vostede pode restrinxir, bloquear ou borrar as cookies da Federación Galega de Automobilismo, ou calquera outra páxina web utilizando a
seu navegador.
E polo que, indicámoslle que vostede pode bloquear ou deshabilitar as cookies en calqueira intre, modificando a configuración do seu
navegador, que permite rexeitar a instalación de todalas cookies ou de algunha delas. A continuación, poñemoslle unha información que
consideramos pode ser do seu interese para como xestinar o usa de cookies en función do navegador que utilice:
Firefox
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
Safari
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES
https://support.apple.com/es-es/HT201265
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Microsoft Edge
https://privacy.microsoft.com/es-es/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Cando vostede rechaza as cookies poderá seguir navegando, pero pode ser que algún dos servizos sexa mais lento ou limitado.
Cambios na Política de Cookies por parte de esta entidade.
E posible que este Responsable de Tratamento faga en algún momento actualización da Política de Cookies do sitio Web, por elo,
recomendámoslle revisar esta política cada vez que acceda a este sitio Web, co obxeto de estar adecuadamente informado sobre cómo e
para qué se usarán a cookies (se fose o caso)
Contacto: Se vostede tivera algunha dúbida, comentario ou suxerencia sobre a “Política de Cookies”, pregámolles no lo faga saber por medio
de escrito a: fga@fga.es

