Política de cookies

De conformidade coa normativa española que regula o uso de cookies en relación coa
prestación de servizos da sociedade da información, recollida no segundo apartado do artigo
22 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e o comercio
electrónico, despois de ser modificado polo Real decreto lei 13/2012, do 30 de marzo,
informámosche sobre as cookies utilizadas no sitio web www.cafedealtamira.com e sobre o
motivo polo seu uso. Do mesmo xeito, informámoslle de que de acordo coa lei (i) o USUARIO
dálle o seu consentimento para usalos se modifica a configuración do seu navegador
desactivando as restricións que impiden a entrada de cookies e (ii) que o consentimento antes
mencionado non será necesario para o instalación das cookies que son estrictamente
necesarias para a prestación dun servizo solicitado expresamente polo USUARIO
- ¿QUE SON AS COOKIES?
As cookies son pequenos ficheiros de texto que están instalados no navegador da
computadora do USUARIO para rexistrar a súa actividade enviando unha identificación
anónima almacenada nel para facilitar a navegación, por exemplo, permitindo o acceso a
USUARIOS que previamente se rexistraron, acceso ás áreas, servizos ou promocións
exclusivamente reservadas para eles sen ter que rexistrarse para cada visita. Tamén se poden
usar para medir o público, os parámetros de tráfico e a navegación, o tempo de sesión e / ou
monitorear o progreso e o número de entradas. As cookies só están asociadas a un usuario
anónimo ea súa computadora ou dispositivo e non proporcionan referencias que permitan
coñecer os seus datos persoais.
TIPOS DE COOKIES
1.- Cookies propias: son aquelas que se envían ao equipo terminal do usuario desde unha
computadora ou dominio administrado polo propio editor e desde o que se fornece o servizo.
Solicitado polo usuario.
2.- Cookies de terceiros: as que se envían ao equipo terminal do usuario desde unha
computadora ou dominio que non está xestionado polo editor, senón por outra entidade que
procesa os datos obtidos mediante cookies.
3.- Cookies de sesión: son un tipo de cookies deseñadas para recoller e almacenar datos
mentres o usuario accede a unha páxina web.
4.- Cookies persistentes: son un tipo de cookies nas que os datos se almacenan no terminal e
pódense acceder e procesar durante un período definido polo responsable da cookie, que pode
variar desde uns minutos ata varios anos.

5.- Cookies técnicas: son aquelas que permiten ao usuario navegar por unha páxina web e o
uso de diferentes opcións ou servizos que existen nel, por exemplo, controlar o tráfico e a
comunicación de datos, identificar a sesión, acceder a Partes de acceso restrinxidas, recordan
os elementos que compoñen unha orde, almacenan os contidos para a difusión de videos ou
de son ou comparten contido a través das redes sociais.
6.- Cookies de personalización: son aquelas que permiten ao usuario acceder ao servizo con
algunhas características xerais predefinidas en función dunha serie de criterios no terminal do
usuario, como a linguaxe, o tipo de navegador a través do cal o usuario accede ao servizo, etc
7.- Cookies de análise: aqueles que son ben tratados por nós ou por terceiros, permítennos
cuantificar o número de usuarios e así realizar a medición e análise estatística do uso que fan
os usuarios do servizo ofrecido. Para iso, analizamos a súa navegación no noso sitio web para
mellorar a oferta de produtos ou servizos que ofrecemos.
8.- Cookies publicitarias: son as que permiten a xestión, de maneira máis eficiente posible, dos
espazos publicitarios que, de ser o caso, o editor incluíse nunha páxina web, aplicación ou
plataforma desde a que se fornece o servizo solicitado en función dos criterios como o contido
editado ou a frecuencia na que se mostran os anuncios.
9.- Cookies de publicidade comportamental: son aquelas que permiten a xestión, de maneira
máis eficiente posible, dos espazos publicitarios que, no seu caso, o editor incluíse nunha
páxina web, aplicación ou plataforma desde a que se fornece o servizo solicitado. Estas
cookies almacenan información sobre o comportamento dos usuarios obtidos a través da
continua observación dos seus hábitos de navegación, o que permite desenvolver un perfil
específico para mostrar publicidade en función do mesmo.
- TIPOS DE COOKIES UTILIZADAS POR ESTE SITIO WEB
As cookies utilizadas no noso sitio web son cookies de sesión e de terceiros e permítenos
almacenar e acceder a información relacionada coa linguaxe, o tipo de navegador utilizado e
outras características xerais predefinidas polo usuario, así como para monitorear e analizar a
actividade que leva a cabo, a fin de introducir melloras e proporcionar os nosos servizos de
forma máis eficiente e personalizada O CURRO BED & FOOD, S.L. non usa cookies
publicitarias ou de publicidade.
O uso de cookies ofrece vantaxes na prestación de servizos, xa que facilita a navegación e
acceso aos usuarios aos diferentes servizos ofrecidos por este sitio web; evita que o usuario
teña que configurar as características xerais predefinidas cada vez que accede ao sitio web;
favorece a mellora da operación e dos servizos prestados a través deste sitio web, logo da
correspondente análise da información obtida a través das cookies instaladas.
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NOTA: Algunha páxina deste sitio web mostra contido incrustado ou invocado a través do cal poden instalarse cookies
de terceiros. Aínda que a páxina está revisada con frecuencia, pode que a lista de cookies non se actualice. Se ten
algunha dúbida sobre as cookies instaladas a través deste sitio web, póñase en contacto connosco.

DESHABILITACIÓN DAS COOKIES
Como usuario en todo momento pode acceder á configuración do seu navegador aceptando ou
rexeitando tódalas cookies ou seleccionando aquelas cuxas instalacións admiten e que non,
seguindo un dos seguintes procedementos, que depende do navegador que utilice:
Dado que cada navegador usa un xeito diferente, a función de axuda do teu navegador diralle
como facelo

• InternetExplorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-managecookies#ie="ie-10"
• FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
• Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl="es"
• Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/
Todos os navegadores permítenche cambiar a configuración de Cookies. Estas opcións
adoitan atoparse no menú de "opcións" ou "Preferencias" do teu navegador.
A continuación móstranse información sobre os pasos para acceder ao menú de configuración
das cookies e, no seu caso, a navegación privada en cada un dos navegadores principais:
Internet Explorer: Herramientas -> Opcións de Internet -> Privacidade -> Configuración.
Para mais información, pode consultar o soporte de Microsoft ou a Axuda do navegador.

Firefox: Ferramentas -> Opcións -> Privacidade -> Historial -> Configuración Personalizada.
Para mais información, pode consultar o soporte de Mozilla ou a Axuda do navegador.
Chrome: Configuración -> Mostrar opcións avanzadas -> Privacidade -> Configuración do
contido.
Para mais información, pode consultar o soporte de Google ou a Axuda do navegador.
Safari:Preferencias->Seguridade.
Para mais información, pode consultar o soporte de Apple ou a Axuda do navegador.
Para calquera dúbida podes contactar connosco no seguinte enderezo de correo electrónico:

reservas@pazodealtamira.com

