POLÍTICA DE COOKIES

Definició i funció de les cookies
Què són les cookies? Una cookie és un arxiu que es descarrega en el seu ordinador
en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web,
entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de
navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i
de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l’usuari.
Quins tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?
• Cookies pròpies: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’ usuari des d’un
equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol ·
licitat per l’usuari.
• Cookies de tercers: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’ usuari des
d’un equip o domini gestionat per una tercera entitat. En aquest cas, el tercer és
doubleclick.net de Google i per conèixer la seva política de cookies, pots dirigir-te a
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es.
• Cookies persistents: Són un tipus de cookies en el qual les dades segueixen
emmagatzemats en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període
definit pel responsable de la cookie , i que pot anar d’uns minuts a diversos anys .
• Cookies tècniques: Son aquelles necessàries per poder navegar per la pàgina
web.
• Cookies d’anàlisi: Són aquelles que ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i
així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris
del servei ofert.
Per a això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web amb la finalitat de
millorar els serveis que li oferim.
Enllaços a tercers
En aquesta pàgina es poden contenir enllaços a xarxes socials i altres pàgines web
que poden instal·lar cookies, per tant, li recomanem consulti la política de cookies
que figura en cada pàgina d’aquests tercers.
Revocació i eliminació de cookies
Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip
mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el seu ordinador.
Per a més informació sobre com bloquejar l’ús de les cookies, pots fer-ho en els
següents enllaços:
Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-suspreferencia
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

