POLÍTICA DE GALETES
1. Ús de galetes al lloc web
Aquest lloc web fa servir galetes pròpies i de tercers per a finalitats analítiques,
tècniques, de publicitat conductual i d’elaboració de perfils; i tracte dades
necessàries per a aquestes finalitats basades en els hàbits de navegació de l’usuari.
2. Què són les galetes?
Aquest lloc web fa servir galetes i/o tecnologies similars que emmagatzemen i
recuperen informació quan navegues. En general, aquestes tecnologies poden
servir per a finalitats molt diverses, com, per exemple, identificar-te com a usuari,
obtenir informació sobre els teus hàbits de navegació o personalitzar la manera
com es mostra el contingut. Els usos concrets que fem d’aquestes tecnologies es
descriuen a continuació.
3. Quin tipus de galetes fa servir aquest lloc web?
- 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
inclogui, també les que l’editor utilitza per permetre la gestió i operativa de la
pàgina web i habilitar-ne les funcions i serveis; per exemple, controlar el trànsit i
la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit,
recordar els elements que integren una comanda, executar el procés de compra
d’una comanda, fer 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 àudio o compartir continguts a través de xarxes
socials.
- Preferències: les galetes de preferències permeten a la pàgina web recordar
informació que canvia la manera en què la pàgina es comporta o l’aspecte que té;
per exemple, el teu idioma preferit o la regió on ets.
- Analítiques: permeten al seu responsable el seguiment i l’anàlisi del
comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculats, inclosa la
quantificació de l’impacte dels anuncis. La informació recollida mitjançant aquest
tipus de galetes s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, en
l’aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris,
amb l’objectiu d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan
els usuaris mateixos del servei.
- Publicitat conductual: permeten la gestió, de la manera més eficaç possible,
dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web,
aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes galetes
emmagatzemen informació del comportament dels usuaris, obtinguda a través de
l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, cosa que permet
desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció d’aquest perfil.

- No classificades: les galetes no classificades són galetes que encara estem en
procés de classificar juntament amb els proveïdors de galetes individuals.
4. Com puc bloquejar o eliminar les galetes que es fan servir en aquest lloc web?
L’usuari pot permetre, bloquejar o eliminar les galetes instal·lades al seu equip des
del tauler de configuració o mitjançant la configuració de les opcions del
navegador.
En els enllaços següents, l’usuari pot trobar informació addicional sobre les
opcions de configuració de les galetes en els diferents navegadors:

– Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies
– Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ca
–Google Chrome (Android):
https://support.google.com/chrome/answer/114662?hl=ca
– Firefox: https://support.mozilla.org/ca/kb/activa-i-desactiva-les-galetes-que-lespagines-web
– Safari: https://support.apple.com/ca-es/guide/safari/sfri11471/mac
– Safari (iOs): https://support.apple.com/es-es/HT201265

Si l’usuari no vol que les seves dades es recopilin amb Google Analytics, pot
instal·lar un complement d’inhabilitació per a navegadors. Més informació aquí.
El fet de bloquejar la instal·lació de les galetes d’anàlisi i de publicitat conductual
descrites en aquesta política no impedeix la utilització efectiva del lloc web per
part de l’usuari.

