
¿Que é unha cookie?   

Unha cookie é un pequeno ficheiro de texto que un sitio web coloca no seu PC, teléfono 

ou calquera outro dispositivo, con información sobre a súa navegación no devandito 

sitio. As cookies son necesarias para facilitar a navegación e facela máis amigable, e 

non danan o seu ordenador.  

Se ben na presente política se utiliza o termo xeral de cookie pois é o principal método 

de almacenamento de información que utiliza este sitio web, tamén é utilizado o espazo 

de "Almacenamento local" do navegador para os mesmos propósitos que as cookies. 

Neste sentido, toda a información incluída nesta sección é aplicable igualmente a este 

"Almacenamento local".  

¿Para que se empregan as cookies nesta páxina?   

As cookies son unha parte esencial de como funciona o noso sitio web. O obxectivo 

principal das nosas cookies é mellorar a súa experiencia na navegación. Por exemplo, a 

lembrar as súas preferencias (idioma, país, etc.) durante a navegación e en futuras 

visitas.  

A información recollida nas cookies permítenos ademais mellorar a páxina, mediante 

estimacións sobre números e patróns de uso, a adaptación do sitio web aos intereses 

individuais dos usuarios, a aceleración das buscas, etc.  

En ocasións, se obtivemos o seu previo consentimento informado, poderemos utilizar 

cookies, tags ou outros dispositivos similares para obter información que nos permita 

mostralle dende o noso sitio web, os de terceiros, ou calquera outro medio, publicidade 

baseada na análise dos seus hábitos de navegación.  

¿Para que NON se empregan as cookies nesta páxina?   

Nós non almacenamos información sensible de identificación persoal como o seu 

enderezo, o seu contrasinal, os datos da súa tarxeta de crédito ou débito, etc., nas 

cookies que empregamos.  

¿Quen utiliza a información almacenada nas cookies?   

A información almacenada nas cookies do noso sitio web é utilizada exclusivamente por 

nós, a excepción daquelas identificadas máis adiante como "cookie de terceiros", que 

son utilizadas e xestionadas por entidades externas para proporcionarnos servizos 

solicitados por nós para mellorar os nosos servizos e a experiencia do usuario ao 

navegar no noso sitio web. Os principais servizos para os que se utilizan estas "cookies 

de terceiros" son a obtención de estatísticas de accesos e garantir as operacións de 

pagamento realizadas.  

¿Como podo evitar o uso de cookies neste sitio web?   



Se vostede prefire evitar o uso de cookies nesta páxina tendo en conta as limitacións 

anteriores debe, por unha banda, deshabilitar no seu navegador o uso de cookies e, por 

outra banda, eliminar as cookies gardadas no seu navegador asociadas a este sitio web.  

Esta posibilidade de evitar o uso de cookies pode levala a cabo vostede en calquera 

momento.  

¿Como deshabilito e elimino a utilización de cookies?   

Para restrinxir, bloquear ou borrar as cookies deste sitio web pode facelo, en calquera 

momento, modificando a configuración do seu navegador conforme ás pautas que se 

indican a continuación.Aínda que a parametrización de cada navegador é diferente, é 

habitual que a configuración das cookies se realice no menú de "Preferencias" ou 

"Ferramentas". Para máis detalle sobre a configuración das cookies no seu navegador, 

consulte o menú "Axuda" deste.  

¿Que cookies concretas utiliza este sitio web e para que finalidades?   

A continuación inclúese un cadro coas cookies utilizadas por este sitio web xunto coa 

finalidade de cada unha delas.  

Cookies técnicas e de personalización: de identificación e autenticación, de navegación, de 

personalización da interface, de favoritos...  

Estas cookies empréganse para identificar o usuario durante a sesión, evitar que o usuario 

teña que repetir procesos de autenticación na páxina, acelerar algúns procesos do sitio web, 

recordar seleccións realizadas durante a sesión ou en posteriores accesos, recordar as 

páxinas xa visitadas, etc.  

 COOKIES  PROPÓSITO  DURACIÓN  XESTIÓN  

Identificación  Utilízanse para identificar e autenticar o  Sesión  Propias do usuario 
 usuario. Contén ademais datos técnicos da sesión de usuario como, por exemplo, 

tempo de espera de conexión, identificador de sesión, etc.   

Identificación  Identifica a sesión 'http' do usuario. É común en  Sesión  Propias da 

sesión  todas as aplicacións web para identificar peticións dun usuario nunha sesión.  

Estado da  Permite identificar en que estado de  Sesión  Propias navegación 
 navegación se atopa o usuario (inicio da sesión, primeira páxina, primeiro acceso, 

estado dun scroll, estado dunha votación, etc.).   

Seleccións do  Almacenan os valores de sesión seleccionados  Sesión  Propias usuario 
 polo usuario tales como a tenda, o idioma, a moeda, os produtos, o talle, etc.  

Favoritos e  Permite recordar as seleccións favoritas do  Persistentes  Propias últimas 

 usuario (de tendas, por exemplo) ou as últimas  

seleccións  seleccións (de tendas, produtos, consentimento 

para a instalación de cookies, etc.) en posteriores 

accesos á páxina.  



CESTA DA  Almacenan información sobre a minicesta da  Sesión  Propias COMPRA 
 compra, así como os datos de identificación de usuario asociados á devandita cesta.  

Protocolos  Permite xestionar cambios entre dominio  Sesión  Propias  
(protocolo) seguro ('https') e non seguro ('http')  

giftlist  O propósito é gardar os produtos que o usuario  Sesión  Propias  

 

engade á súa gift list para poder recuperalos.  

Ficha de  Estas cookies utilízanse para facer posible a  Sesión  Propias producto 
 navegación entre produtos dende a ficha de  

produto  

Cookies de análise de navegación  

Estas cookies obteñen información xenérica sobre os accesos dos usuarios ao sitio web (non 

ao contido deste) para proporcionarnos posteriormente información agregada dos 

devanditos accesos con fins estatísticos.  

 COOKIES  PROPÓSITO  DURACIÓ XESTI 

 N  ÓN  

Procedencia  Utilízase para coñecer a procedencia dun usuario ao  Persisten Propia 

WC_GASource  chegar a unha páxina deste sitio web, por exemplo se  tes  s chega á 

páxina de detalle de produto dende unha grella de produtos, dende o buscador ou dende unha 

páxina externa.  

 Google Analytics  Permiten realizar o seguimento do sitio web  Persisten Propia 

 (__utma,  mediante a ferramenta Google Analytics, que é  tes  s  

__utmb, __utmc, un servizo proporcionado por Google para obter  

__utmz...)  información dos accesos dos usuarios aos sitios 

web. Algúns dos datos gardados para análises 

posteriores son: número de veces que un usuario 

visita a web, datas da primeira e última visita do 

usuario, duración das visitas, dende que páxina 

accedeu o usuario á web, que motor de busca 

utilizou o usuario para chegar á web ou que ligazón 

fixo clic, dende que lugar do mundo accedeu o 

usuario, etc.  

A configuración destas cookies está 

predeterminada polo servizo ofrecido por Google, 

polo que lle suxerimos que consulte a páxina de 

privacidade de Google Analytics, 

http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyo 

verview.html para obter máis información das 

cookies que utiliza e de como inhabilitalas (no 

entendido de que non somos responsables nin do 

contido nin da veracidade dos sitios web de 

terceiros).   

http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html


Tag conversión  Este Tag, presente na páxina de confirmación de  Persisten

 De Newsletter (en  pedido, utilízase unicamente en caso de que o  tes 
 terceir relación con  usuario estea subscrito á Newsletter do sitio web  o  
"Cookie  e teña almacenada a cookie dunha determinada campaña 
 campaña, cuxa denominación comezará polo Tag  

 Newsletter)  en conexión coa Cookie campaña Newsletter que  

permite analizar a navegación do usuario no sitio 

web, para obter información sobre os resultados de 

conversión dos usuarios ás campañas de 

Newsletter. Algún dos datos utilizados para análise 

son: a información do ID de usuario e o custo do 

pedido realizado, asociado á campaña de  

Newsletter da que proveña o devandito usuario. A 

configuración do Tag e cookies asociadas están 

predeterminadas polo servizo ofrecido polo noso 

prestador de servizos.  

Dispositivo orixe  Utilízase para coñecer o dispositivo de orixe  Persisten

 Propia (WC_ItxSource)  dende o que se realizou o pedido, por exemplo,  tes 

 s para diferenciar os pedidos realizados dende os dispositivos dispoñibles en 

tendas físicas do resto de pedidos.  

WC_Dutti_view Reixa Mostrar Mode (2 columnas ou 4  Persisten De  

Mode  columnas).  tes  terceir 

o  

Cookies de análise de compras  

Estas cookies permiten recompilar información sobre o dispositivo dende o que se realiza a 

compra neste sitio web, co propósito de verificar que as devanditas operacións ofrecen as 

garantías suficientes para os clientes. Estas cookies en ningún momento inclúen información 

sensible, como poden ser os datos de tarxetas.  

 COOKIES  PROPÓSITO  DURACIÓN  XESTIÓN  

Dispositivo  Permite identificar de forma única o dispositivo  Persistentes  De  

de compra  (PC, teléfono, etc.) dende o que se realizan as  terceiro  

(thx_guid)  compras neste sitio web para a súa posterior 

análise, co fin de poder ofrecer aos nosos 

clientes as garantías suficientes nas operacións 

de compra. A información contida nesta cookie é 

recollida por unha empresa externa para realizar 

as devanditas análises.  

Este cadro informativo actualizarase coa maior celeridade posible a medida que 

cambien os servizos ofrecidos neste sitio web. Non obstante, puntalmente durante a 

devandita actualización, podería acontecer que o cadro informativo deixase de incluír 

algunha cookie, tag ou outros dispositivos similares, se ben se trata sempre dispositivos 

con finalidades idénticas ás que constan no presente cadro.  



 

  

Cookies de publicidade ou de remercadotecnia   

 

Son aquelas que permiten a xestión dos espazos publicitarios visualizados en redes de 

contidos, baseados en visitas anteriores de usuarios ao noso sitio web. Trátase de 

cookies propias, de terceiros e persistentes que determinan o tipo de anuncio que se 

mostrará ao usuario segundo a navegación que realizase polo sitio web. O usuario 

poderá visualizar publicidade do sitio web noutras páxinas web.  

 

COOKIES  PROPÓSITO  DURACIÓN  XESTIÓN  

Salecycle 

A través das cookies de Salecycle, 

permítese comprender que produtos e 

servizos poden interesar aos usuarios sobre 

a base do seu comportamento na 

navegación a través da web e para 

recompilar certa información persoal 

(como nome, enderezo de correo 

electrónico, número de teléfono e un 

identificador único asociado co dispositivo 

dos usuarios). Esta información utilízase 

para axudar aos usuarios no proceso de 

compra, mesmo a contactar aos usuarios de 

vez en cando (xa sexa por correo 

electrónico ou SMS) ou para personalizar a 

publicidade que se mostra aos usuarios 

online. 

A configuración destas cookies está 

predeterminada polo servizo ofrecido por 

Salecycle, polo que lle suxerimos que 

consulte o aviso de privacidade do servizo 

Salecycle, 

(http://www.salecycle.com/service-

privacy-notice/) para obter máis 

información das cookies que utiliza e de 

como inhabilitalas (tendo en consideración 

que non somos responsables do contido nin 

da veracidade dos sitios web de terceiros). 

 Persistentes   De Terceiro  


