POLÍTICA DE COOKIES
Navegar per aquest web amb les “cookies” (galetes) activades al teu navegador comporta de manera
imprescindible l’acceptació de l’ús de les mateixes conforme a la present política. Si no acceptes l’ús de cookies,
pots bloquejar-les al navegador. Les “cookies” permeten al web recordar les teves preferències i reconèixer-te en
les successives visites. Tot això s’aconsegueix enregistrant al teu equip certa informació. Algunes de les
“cookies” les fem servir nosaltres i també tercers.
Coses que cal saber sobre les “cookies”
-

-

-

Les “cookies” formen part de la majoria de webs. Quan accedeixes a un web que fa servir “cookies”, el
web indica al teu navegador que enregistri al teu equip (ordinador, tauleta, telèfon, etc) petits fitxers amb
informació necessària pel funcionament del web. Aquest fitxers, que són les “cookies” pròpiament, formen
part de la tecnologia necessària pel correcte funcionament del web i no són inherentment perjudicials.
El teu historial de navegació i les “cookies” s’emmagatzemen al teu equip. Les “galetes”, de manera
semblant al teu historial de navegació o a la memòria del navegador, són un rastre de la teva activitat a
Internet. Això pot ser important si altres persones poden accedir al teu equip. Cas que facis servir un equip
compartit, et recomanem que al sortir esborris la informació del teu historial de navegació, memòria del
navegador i “cookies”. Si no saps com fer-ho, consulta l’apartat d’ajuda del navegador.
Pots desactivar les “cookies”, però alguns webs no funcionaran correctament. Si et preocupa la teva
privacitat, pots desactivar completament l’ús de “cookies” en l’apartat de configuració del teu navegador. Si
ho fas, és possible que alguns apartats del web no funcionin correctament.

Ús de funcions i “cookies” de tercers
Aquest web fa servir funcions i “cookies” de tercers. Navegar amb les “cookies” activades comporta
necessariament l’acceptació de la política de privacitat establerta pel proveïdor de la funció o “cookie”. Si no
acceptes l’ús de cookies, pots bloquejar-les al navegador
Les funcions de tercers inclouen:
Funció

Dominis

Principals
cookies

Durada de les
cookies

Destinatari
les cookies

de

Youtube

Youtube.com,
Google.com
doubleclick.net

PREF,
SID,
HSID,
_GA,
_UTMA,
_UTMB,
_UTMZ,
ID,
_DRT_ FLC NID
EXCHANGE_UI
D,
RECENTLY_W
ATCHED_VIDE
O_ID_LIST

Anys

Youtube és un
servei
de
Google
per
incloure vídeos
dins del web.
Youtube tracta
les cookies amb
finalitats
comercials
conforme a les
seva política de
privacitat

Política
de
privacitat
del
tercer
https://www.goo
gle.es/intl/es/poli
cies/privacy/

NOTA: la informació oferta és a data febrer 2014, informem que amb el pas del temps pot quedar
desestatitzada, tot i que periòdicament revisem la present política de “cookies”.
Com impedir l’ús de “cookies” i com esborrar-les
La majoria de navegadors permeten desactivar completament les “cookies”. Els navegadors també permeten
esborrar les cookies creades per un web específic. Per saber com fer-ho has de consultar l’ajuda del teu
navegador.
També pots trobar informació als webs dels navegadors:
-

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Safari para IOS: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES&locale=es_ES
Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
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Recorda que en cas de bloquejar les “cookies” es possible que determinats serveis o funcionalitats del web no
funcionin correctament.
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