POLÍTICA DE COOKIES
Què són les cookies i per què les utilitzem al web?
Una cookie és un fitxer que es descarrega al dispositiu de l’usuari a l’accedir a determinats lloc web per
emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que s’efectua des del seu equip.
Les cookies permeten a aquest web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre
les decisions i hàbits de l’usuari. Al web les cookies que existeixen són necessàries per al
funcionament d’aquesta.
És important destacar que l’ús de cookies no proporciona dades personals de l’usuari.

Quin tipus de cookies utilitza el web?
Les cookies, en funció del temps que romanen activades, poden dividir-se en cookies de sessió o
permanents:
•

Cookies de sessió: Són un tipus de cookies dissenyades per a recaptar i emmagatzemar
dades mentre l’usuari accedeix a un lloc web. Se solen emprar per emmagatzemar informació
que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola
ocasió.

•

Cookies persistents: Són un tipus de cookies en el qual les dades segueixen
emmagatzemades al terminal i poden ser accedides i tractades durant un període definit pel
responsable de la cookie, i que poden anar d’uns minuts a diversos anys.

Addicionalment, segons l’entitat que les gestioni, les cookies poden classificar-se en pròpies o de
tercer. Al present web s’utilitzen cookies pròpies que són aquelles que s’envien a l’equip terminal de
l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del que es presta el servei sol·licitat per
l’usuari.
Quant a finalitat, el tipus de cookies que s’utilitza al web són les tècniques que són aquelles que
permeten a l’usuari la navegació a través d’un lloc web, plataforma o aplicació i la utilització de les
diferents opcions de serveis que hi existeixen.
Cookies d’anàlisis, que són aquelles que permeten al responsable el seguiment i anàlisis del
comportament dels usuaris dels llocs web als que estan vinculades. La informació recollida s’utilitza en
la medició de l’activitat dels llocs web i per l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris, amb la
finalitat d’introduir-hi millores.

Cookies que utilitzar aquesta pàgina web
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PHPSESS ca.finquesmacia. Permet que les variables de SESSIÓ Sessió
ID
com
siguin guardades en el servidor web.
Aquesta cookies és essencial per al
funcionament de la web.
NID

.google.com

La cookie NID conté un ANEU únic que 1 any
Google utilitza per recordar les teves
preferències i una altra informació, com el
teu idioma preferit.
Per més informació pot accedir a https://
policies.google.com/technologies/types?
hl=es

Pot l’usuari gestionar les seves preferències? I revocar el consentiment? Com?
L’usuari pot gestionar les seves preferències i revocar el seu consentiment en tot moment a través de
les opcions del seu navegador.
Com deshabilitar les cookies al navegador?
L’usuari pot configurar el seu navegador per a no acceptar l’ús de cookies, en aquest cas, la
personalització de l’experiència no s’aplicaria. Si es selecciona aquesta configuració pot ser que no es
pugui accedir a certes parts del lloc web, ja que pot causar una navegació menys eficaç.
La majoria de navegadors actualment permeten a l’usuari configurar si desitgen acceptar cookies i
quines d’aquestes. Aquests paràmetres normalment es troben als “paràmetres” o “preferències” del
menú del seu navegador.
Aquestes són les instruccions per a configurar les cookies als principals navegadors:
Chrome: Configuració > Mostrar opcions avançades > Privacitat > Configuració de contingut Per a més
informació, pot consultar el suport de Google o l’Ajuda del navegador.
Firefox: Eines > Opcions > Privacitat > Historial > Configuració Personalitzada. Per a més informació,
pot consultar el suport de Mozilla o l’Ajuda del navegador.
Internet Explorer: Eines > Opcions d’Internet > Privacitat > Configuració. Per a més informació, pot
consultar el suport de Microsoft o l’Ajuda del navegador.
Safari: Preferències > Seguretat. Per a més informació, pot consultar el suport d’Apple o l’Ajuda del
navegador.

Informació Addicional
Per a una major informació sobre l’ús de les cookies i com bloquejar-les, accedeix a
www.allaboutcookies.org, www.youronlinechoices.eu. Si teniu qualsevol pregunta o comentari sobre el
nostre ús de cookies, si us plau contacteu amb nosaltres.

