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POLÍTICA DE COOKIES
Els advertiments a incorporar es divideixen en dues fases o "capes", que en síntesis, es
tracta d'un advertiment bàsic exposat d'una forma on es demani el consentiment de
l'usuari, i un text més detallat on s'informi de les cookies, les seves finalitats i altres
solemnitats que exigeix la normativa en vigor.
1 ª Fase o capa:
Quan s'obri la pàgina web, ha d’aparèixer una finestra emergent amb el següent text:
Utilitzem cookies de tercers i d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres
serveis. Si continúa navegant entenem que està d’acord i accepta les cookies. Accepto.
Pot canviar la configuració i obtenir més informació aquí.
El terme "aquí" ha d'estar vinculat a la Política de Cookies, de manera que quan es faci
clic sobre aquesta paraula, s'obre el text de l'apartat següent.
2 ª Fase o capa:
Al peu de pàgina, al costat de l’Avís Legal i de la Política de Privacitat, ha de figurar un
apartat denominat “Política de Cookies”, que quan se li clica, així com quan es clica sobre
el "aquí" del text de la 1ª fase, s'obri aquest text en versió imprimible:
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 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
de la web.

Per a això s'analitza la seva navegació a la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar
els serveis que li oferim.
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Cookies de tercers i de xarxes socials
Aquesta pàgina web pot tenir cookies de tercers com son de Google i Youtube, i pot
contenir enllaços a altres pàgines web i xarxes socials que també pot instal.lar cookies, i
de les quals no tenim el control. Per tenir més informació sobre les cookies d’aquests
tercers, pot consultar la seva política de cookies a les respectives pàgines web, així com
a
https://policies.google.com/technologies/types?hl=es
(Google)
o
http://www.canalyoutube.es/politica-de-cookies/ (youtube).

Revocació i eliminació de cookies
L’usuari 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, podeu consultar els següents
enllaços:
Internet Explorer

https://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies

Chrome

https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Firefox

https://support.mozilla.org/es/products/firefox/protect-your-privacy/cookies

Safari

https://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/

Opera

https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Qualsevol modificació de les cookies, comportarà la necessària modificació dels textos
aquí exposats.

