
POLÍTICA DE COOKIES 

 
1. Introducción 
O noso sitio web, https:// www.sanmiguelcf.com/ (en diante: “o sitio web”) utiliza 
cookies e outras tecnoloxías relacionadas (para maior comodidade, todas as 
tecnoloxías denomínanse “cookies”). As cookies tamén son colocadas por terceiros 
que contratamos. No seguinte documento informámoslle sobre o uso de cookies no 
noso sitio web. 
2. ¿Qué son as cookies? 
Unha cookie é un pequeno documento informámoslle arquivo simple que se envía 
xunto coas páxinas deste sitio web e que o seu navegador almacena no disco duro do 
seu computador ou doutro dispositivo. A información almacenada pode ser devolta 
aos nosos servidores ou aos servidores dos terceiros relevantes durante unha visita 
posterior. 

3. ¿Qué son os scripts? 
Un script é un fragmento de código de programa que se utiliza para facer que o noso 
sitio web funcione correctamente e de forma interactiva. Este código execútase no 
noso servidor ou no seu dispositivo. 

4. ¿Qué e unha baliza web? 
Unha baliza web (ou unha etiqueta de píxel) é unha pequena e invisible peza de texto 
ou imaxe nun sitio web que se utiliza para monitorear o tráfico nun sitio web. Para iso, 
almacénanse varios datos sobre vostede mediante web beacons 

5. Consentimento 
Cando visite o noso sitio web por primeira vez, mostrarémoslle unha xanela emerxente 
cunha explicación sobre as cookies. Tan pronto como faga clic en “Gardar 
preferencias”, autorízanos a utilizar as categorías de cookies e plug- ins que 
seleccionou na xanela emerxente, tal e como se describe nesta declaración de cookies. 
Vostede pode desactivar o uso de cookies a través do seu navegador, pero teña en 
conta que é posible que o noso sitio web xa non funcione correctamente. 

5.1 Administración de configuración de consentimento 

O usuario ten o dereito de mostrar a súa conformidade a través da prestación 
do consentimento que solicitaremos ao visitar a nosa web. Devandito 
consentimento poderá ser modificado en todo momento.  

6. Cookies 
 

6.1 Cookies técnicas o funcionais 

Algunhas cookies aseguran que certas partes do sitio web funcionen 
correctamente e que as súas preferencias de usuario sigan sendo coñecidas. Ao 
colocar cookies funcionais, facilitámoslle a visita ao noso sitio web. Desta 
maneira, vostede non necesita introducir repetidamente a mesma información 
cando visita o noso sitio web e, por exemplo, os artigos permanecen na sua 
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cesta da compra ata que vostede pagase. Podemos colocar estas cookies sen o 
seu consentimento. 

6.2 Cookies analíticas 

Son aquelas que ben tratadas por nós ou por terceiros, permítennos cuantificar 
o número de usuarios e así realizar a medición e análise estatístico da 
utilización que fan os usuarios do servizo ofertado. Para iso analízase a súa 
navegación na nosa páxina web co fin de mellorar a oferta de produtos ou 
servizos que lle ofrecemos. 

 

 

6.3 Cookies de publicidade 

Son aquelas que, ben tratadas por nós ou por terceiros, permítennos xestionar 
da forma máis eficaz posible a oferta dos espazos publicitarios que hai na 
páxina web, adecuando o contido do anuncio ao contido do servizo solicitado 
ou ao uso que realice da nosa páxina web. Para iso podemos analizar os seus 
hábitos de navegación na internet e podemos mostrarlle publicidades 
relacionada co seu perfil de navegación. 

6.4 Botons de medios sociais 

No noso sitio web habemos incluídos botóns para publicitar paginas (p.e. “ like, 
“ pin”) ou compartilas ( p.e. “tweet”) en redes sociais como. Estes botóns 
funcionan usando código deles mesmos. Este código incrusta cookies. Estes 
botóns de redes sociais poden almacenar e procesar certa información, así que 
se che pode ser mostrado un anuncio personalizado. 

 Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
 Twitter: https://twitter.com/es/privacy 
 Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig 
 YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx 
 Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy 
 LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies 

Por favor le a política de privacidade destas redes sociais (que pode cambiar 
frecuentemente) para saber que fan cos teus datos (persoais) que procesan usando 
estas cookies. Os datos que reciben son anonimizados o máximo posible están 
situados nos Estados Unidos 
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7. Cookies usadas 
A continuación, indicámoslle as cookies utilizadas neste sitio. 

 

 

COOKIE PROPIETARIO CADUCIDAD CATEGORIA FINALIDAD 

_ga Terceiros 2 años Análisis Usase para distinguir 
aos usuarios 

_gid Terceiros 24 horas Análisis Usase para distinguir 
aos usuarios 

wp-settings- Terceiros 1 año Funcionalidade 
Serve para personalizar 
a funcionalidade do 
usuario 

wp-settings-
time- Terceiros sesión Funcionalidade 

Serve para personalizar 
a funcionalidade do 
usuario 

  

8. Os seus dereitos con respecto aos datos persoais 
Vostede ten os seguintes dereitos con respecto aos seus datos persoais: 

• Vostede ten dereito a saber por que se necesitan os seus datos persoais, que 
sucederá con eles e durante canto tempo conservaranse. 

• Dereito de acceso: Vostede ten dereito a acceder aos seus datos persoais que 
coñecemos. 

• Dereito de rectificación: ten dereito a completar, rectificar, borrar ou bloquear 
os seus datos persoais cando o desexe. 

• Se vostede dános o seu consentimento para procesar os seus datos, ten dereito 
a revogar o devandito consentimento e a que se eliminen os seus datos persoais. 

• Dereito de cesión dos seus datos: ten dereito a solicitar todos os seus datos 
persoais ao responsable do tratamento e a transferilos integramente a outro 
responsable do tratamento. 

• Dereito de oposición: vostede pode opoñerse ao tratamento dos seus datos. 
Nós cumprimos con isto, a menos que existan motivos xustificados para o 
procesamento. 

Para exercer estes dereitos, póñase en contacto connosco. Por favor refírase aos 
detalles de contacto na parte inferior desta declaración de  cookies. Se ten algunha 
queixa sobre como manexamos os seus datos, gustaríanos saber de vostede, pero 
tamén ten dereito a presentar unha queixa á autoridade supervisora (a Autoridade de 
Protección de Datos). 
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9. Habilitación/ deshabilitación e eliminación de cookies 
Pode utilizar o seu navegador da internet para eliminar as  cookies de forma 
automática ou manual. Vostede tamén pode especificar que certas  cookies non poden 
ser colocadas. Outra opción é cambiar a configuración do seu navegador da internet 
para que reciba unha mensaxe cada vez que se coloca unha  cookie. Para obter máis 
información sobre estas opcións, consulte as instrucións da sección Axuda do seu 
navegador. 

Teña en conta que o noso sitio web pode non funcionar correctamente se todas as  
cookies están  deshabilitadas. Se borra as  cookies do seu navegador, volverán colocar 
despois do seu consentimento cando volva visitar os nosos sitios web 

10. Detalles de contacto 
Para preguntas e/ou comentarios sobre a nosa política de  cookies e esta declaración, 
póñase en contacto connosco utilizando os seguintes datos de contacto: 

Denominación: SAN MIGUEL CLUB DE FUTBOL 
Dirección: CAMIÑO A PIRUCHA S/N, 36390, VIGO, PONTEVEDRA 
Website: https://www.sanmiguelcf.com/ 
Email: websanmiguelc.f@sanmiguelcf.com 
 

 


