POLÍTICA DE COOKIES
Les cookies constitueixen procediments automàtics de recollida d'informació relativa a les
preferències determinades per un usuari d'Internet durant la seva visita a un determinat lloc
web amb la finalitat de reconèixer-lo com a usuari recurrent i personalitzar el seu ús i facilitar
una navegació més ràpida.
Tipologia de cookies
A continuació es realitza una classificació de les cookies d'acord amb les seves pròpies
característiques:
a) segons l'entitat que les gestioni:


pròpies: s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini gestionat pel
mateix editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l'usuari.



de tercers: s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini que no és
gestionat per l'editor sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes
mitjançant les cookies.

b) segons el termini de temps que romanen activades:


de sessió: obtenen i emmagatzemen dades mentre l'usuari accedeix a una pàgina web.



persistents: les dades continuen emmagatzemades al terminal i s'hi pot accedir i poden
ser tractades durant un període definit pel responsable de la cookie.

c) segons la seva finalitat:


tècniques: permeten a l'usuari la navegació a través d'una pàgina web, plataforma o
aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que hi hagi, com per exemple
controlar el tràfic i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts
d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés
de compra d'una comanda, realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un
esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar
continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes
socials.



personalització: permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de
caràcter general predefinides d'acord amb una sèrie de criteris en el terminal de
l'usuari, com per exemple l'idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al
servei, la configuració regional des d'on accedeix al servei, etc.



anàlisi: permeten el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web
als quals estan vinculades (per exemple, en la medició de l'activitat dels llocs web,
elaboració de perfils de navegació dels usuaris d'aquests llocs amb la finalitat
d'introduir millores d'acord amb l'anàlisi de les dades d'ús que fan els usuaris del
servei).



publicitàries: permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos en una pàgina web en
base a criteris com el contingut editat o la freqüència amb què es mostren els anuncis.



publicitat comportamental: permeten la gestió dels espais publicitaris inclosos en una
pàgina web i emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda
mitjançant l'observació continuada dels seus hàbits de navegació, cosa que permet
desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat en funció d'aquest.

Desactivació de cookies
L'usuari pot configurar el seu navegador per a acceptar o rebutjar per defecte les cookies.
En cas que l'usuari desitgi rebutjar la utilització de cookies, pot tenir limitat l'ús d'algunes de les
prestacions.
Els procediments per al bloqueig i eliminació de les cookies poden diferir d'un navegador
d'Internet a un altre, per la qual cosa vostè podrà acudir a l'efecte i, en qualsevol moment, a les
instruccions facilitades pel navegador d'Internet de què es tracti, com els que es detallen a
continuació:





Configuració de cookies d'Internet Explorer
Configuració de cookies de Firefox
Configuració de cookies de Google Chrome
Configuració de cookies de Safari

Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, per la qual cosa no
podem garantir que s'ajustin completament a la versió del seu navegador.
Cookies de la Web
En la Web, s'utilitzen els tipus de cookies següents:
-

Cookies
pròpies
i
de
tercers
http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html)
Cookies de sessió i persistents
Cookies tècniques i analítiques

(Google

analytics:

En cas de continuar navegant per aquesta Web sense denegar la seva autorització implica que
accepta el seu ús per part del titular d'aquesta.
Per a qualsevol qüestió addicional relacionada amb l'ús de cookies, pot enviar la seva petició
per escrit mitjançant un correu electrònic a lopd@gestiondemb.com (Dep. Jurídic - Ref. LOPD).

