POLÍTICA DE COOKIES
1.

Definició i funció de les cookies

Què són les cookies? Una cookie és un arxiu que es descarrega a l’ordinador de l’usuari de la
web en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre
d’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 que utilitzi el seu equip,
es poden utilitzar per reconèixer l’usuari.

2. Quin tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?
1.

Cookies de tercers: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari
des d’un equip o domini gestionat per un tercer, no editor es presta el servei
sol·licitat per l’usuari. En el nostre cas, aquests tercers son Google Inc. i
Instagram.
2. Cookies persistents: Són un tipus de cookies en el qual les dades segueixen
emmagatzemades en el
terminal i poden ser accedides i tractades durant un
període definit pel responsable de la cookie, i que pot anar d’uns minuts a
diversos anys.
3. Cookies tècniques: Són aquelles cookies necessàries per poder navegar per la
pàgina web.
4. 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
faran els usuaris del servei ofertat. Per això s’analitza la seva navegació a la
nostra pàgina web amb la finalitat de millorar els serveis que oferim.

3. Detall de les cookies de tercers
De Google Inc: cookies persistents:
_ga: duració 2 anys. Comptabilitza als usuaris amb un ID anònim que permet una medició de
l’ús de la pàgina web.
_gid: duració 1 día. Comptabilitza als usuaris amb un ID anònim per finalitat de medició.
CONSENT: duració 22 anys. Emmagatzema l’estat del consentiment de les cookies al domini
actual.
NID: duració 6 mesos. Esta cookie contiene un ID único que Google utiliza para recordar las
preferencias y otra información de uso.
De Instagram: cookies persistents:
_ga: duració 2 anys. Comptabilitza als usuaris amb un ID anònim que permet una medició de
l’ús de la pàgina web.
_gid: duració 1 día. Comptabilitza als usuaris amb un ID anònim per finalitat de medició.
ci_session: duració 2 hores. Cookies excriptada per conservar la informació de l’usuari una
vegada esté loguejat.

4. Cookies de xarxes socials
Aquesta pàgina web pot ser compartida a través de xarxes socials, les quals tenen
les seves pròpies cookies que nosaltres no controlem. Per més informació, haurà
de dirigir-se a la política de cookies de la xarxa social que correspongui.

5.

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-allowcookies
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/

