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Política de Cookies

El domini “lacasadelsxuklis.org” utilitza procediments automàtics de recollida "Cookies" per reunir
informació personal com pot ser el tipus de navegador o sistema operatiu, pàgina de referència, ruta,
domini ISSP, etc. Tot això amb la finalitat de millorar els serveis prestats. Les "Cookies", ens ajuden a
adaptar aquesta pàgina web a les seves necessitats personals.
Que són les cookies?
Una "Cookie" és un petit arxiu que s'emmagatzema a l'ordinador de l'usuari i ens permet reconèixer. El
conjunt de "Cookies" ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web permetent-nos així personalitzar fins
a cert punt la navegació de cada usuari per la nostra web. Les "Cookies" actualment són essencials per al
funcionament d'Internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant
la navegació i utilització de la nostra web.
Recordeu que les "Cookies" no poden danyar el seu equip i que, a canvi, el fet que estiguin activades ens
ajuden a identificar i resoldre els errors i millorar la navegabilitat del nostre lloc web proporcionant una
millor experiència.
S’utilitzen Cookies per:
•

Assegurar que les pàgines web puguin funcionar correctament.

•

Emmagatzemar les preferències, com l’idioma o la mida de la lletra.

•

Conèixer l’experiència de navegació de l’usuari.

•

Recopilar informació estadística anònima, com quines pàgines ha visitat l’usuari o quant de temps
ha estat en el lloc web.

Tipologia, finalitat i funcionament
Les Cookies, en funció de la seva permanència, poden dividir-se en cookies de sessió o permanents. Les
primeres expiren quan l’usuari tanca el navegador. Las segones expiren quan es compleix l’objectiu per al
que serveixen o bé quan s’esborren manualment.
A més a més, en funció del seu objectiu, les Cookies es poden classificar de la forma següent:
•

Requerides: són aquelles estrictament necessàries i imprescindibles per al correcte funcionament
de la pàgina web. Normalment es generen quan l'usuari accedeix al lloc web o inicia sessió en el
mateix i s'utilitza per a identificar en el lloc web amb els següents objectius:
−

Mantenen a l'usuari identificat de manera que, si abandona el lloc web, el navegador o
el dispositiu i en un altre moment torna a accedir a la mateixa pàgina, seguirà
identificat, facilitant així la seva navegació sense haver de tornar a identificar.

−

Comprovar si l'usuari aquest autoritzat per a accedir a certs serveis o zones del lloc
web.

•

De preferència: Permeten registrar en el lloc web tota aquella informació relacionada amb la
forma en què es comporta la web o el seu aspecte, com per exemple l'idioma o la regió on es
troba.

•

Estadístiques / analítiques: S'utilitzen per a analitzar i millorar l'experiència de navegació,
optimitzar el funcionament del lloc web, i veure com interactuen els visitants, mitjançant la
recopilació i notificació d'informació normalment de manera anònima, encara que a vegades també
permeten identificar de manera única i inequívoca a l'usuari per a obtenir informes sobre els
interessos dels usuaris en els serveis que ofereix el lloc web.
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•

De màrqueting: Són aquelles que recapten informació sobre els anuncis mostrats als usuaris del
lloc web. Poden ser de dos tipus:
−
−

•

Anònimes: Només recopilen informació sobre els espais publicitaris mostrats en el
lloc web, amb independència de l'usuari que accedeix sense identificar-se
expressament.
Personalitzades: Recopilen informació personal de l'usuari del lloc web per part d'un
tercer, per a la personalització d'aquests espais publicitaris.

De geolocalització: Aquestes cookies s'utilitzen per a esbrinar en quin país o regió es troba
l'usuari que accedeix a un servei del lloc web, per a poder oferir continguts o serveis adequats a la
seva localització.

Privacitat adequada / Gestió de cookies:
Per a més informació sobre la configuració apropiada de les cookies i les opcions d'activació, restricció i / o
inhabilitació s'ha d'acudir a la secció d'ajuda del seu navegador per conèixer més:
Google Chrome

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

Internet Explorer

http://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Apple Safari

http://support.apple.com/kb/ph5042

L'usuari ha de saber que al desactivar les Cookies, algunes de les funcionalitats i serveis poden quedar
inhabilitats o tenir un comportament diferent a l'esperat, com per exemple, romandre identificat, mantenir
les compres a la cistella, la seva localització, etc. entre d'altres i que es degradi notablement la seva
navegació.
Actualització de la Política de cookies
El responsable de tractament pot modificar aquesta Política de cookies en funció d'exigències legislatives,
reglamentàries, o amb la finalitat d'adaptar aquesta política a les instruccions dictades.
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