POLÍTICA DE COOKIES
Una galeta (més coneguda per la seva denominació anglesa cookie) és un arxiu
que es descarrega en el seu equip (ordinador o dispositiu mòbil) amb la finalitat
d’emmagatzemar dades que podran ser actualitzades i recuperades per l’entitat
responsable de la seva instal·lació.
La informació recollida a través de les cookies pot incloure la data i hora de
visites al lloc web, les pàgines visionades, el temps que ha estat al nostre lloc
web i els llocs visitats just abans i després del mateix.
El nostre lloc web www.fundacio-puigvert.es utilitza una tecnologia anomenada
"cookies" amb la finalitat de poder demanar informació sobre l'ús del lloc web.
L'informem que podem utilitzar cookies amb la finalitat de facilitar la seva
navegació a través del lloc web, distingir-lo d'altres usuaris, proporcionar-li una
millor experiència en l'ús del mateix, i identificar problemes per millorar el
nostre lloc web. Així mateix, en cas que presti el seu consentiment, utilitzarem
cookies que ens permetin obtenir més informació sobre les seves preferències i
personalitzar el nostre lloc web de conformitat amb els seus interessos
individuals.
La present política de cookies té per finalitat informar de manera clara i precisa
sobre les cookies que s'utilitzen en el nostre lloc web (la "Política de Cookies").
En cas que vulgui demanar més informació sobre les cookies que utilitzem en el
nostre lloc web, pot remetre un correu electrònic a la següent adreça:
dpd@fundacio-puigvert.es.

Tipus de cookies que s’utilitzen en el lloc web
El nostre lloc web utilitza les cookies que es descriuen a continuació:
Cookies pròpies
Són aquelles cookies que són enviades al seu ordinador i gestionades
exclusivament per nosaltres per al millor funcionament del lloc web. La
informació que recaptem s'empra per millorar la qualitat del nostre servei i la
seva experiència com a usuari. Aquestes cookies romanen en el seu navegador
més temps, permetent-nos reconèixer com a visitant recurrent del lloc web i
adaptar el contingut per oferir-continguts que s'ajustin a les seves preferències.
Cookies analítiques de tercers

En el nostre lloc web també fem servir el sistema de mesurament d'audiència
Google Analytics, una eina d'anàlisi web de Google que ens permet conèixer
com interactuen els usuaris del nostre lloc web. Així mateix, habilita cookies en
el domini del lloc en el que es troba l’usuari i utilitza un conjunt de cookies
anomenades "__utma" i "__utmz" per recopilar informació de manera anònima i
elaborar informes de tendències del lloc web sense identificar a usuaris
individuals.
Juntament amb els nostres arxius de registre del servidor, ens permeten
conèixer el nombre total d'usuaris que visiten el nostre lloc web i aquelles parts
del mateix que gaudeixen de major popularitat. Gràcies a elles obtenim una
informació que pot ajudar-nos a millorar la navegació i donar un millor servei
als usuaris i clients.
Si interactua amb el contingut del nostre lloc web també es poden establir
cookies de tercers (per exemple, en prémer botons de xarxes socials o visionar
vídeos allotjats en un altre lloc web). Les cookies de tercers, són aquelles
establertes per un domini diferent del nostre lloc web. No podem accedir a les
dades emmagatzemades en les cookies d'altres llocs web quan navegui en els
esmentats llocs web.
Incloem a continuació l'enllaç al lloc web de Google on pot consultar la
descripció del tipus de cookies que utilitza Google Analitycs i el seu període
d'expiració:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie
-usage?hl=es

Consentiment
En navegar i continuar en el nostre lloc web estarà consentint l'ús de les cookies
per a poder enunciades, pels terminis assenyalats i en les condicions
contingudes en la present Política de Cookies.

Deshabilitar i bloquejar cookies
En qualsevol cas, l'informem que atès que les cookies no són necessàries per a
l'ús del nostre lloc web, pot bloquejar o deshabilitar activant la configuració del
seu navegador que li permet rebutjar la instal·lació de totes les cookies o
d'algunes d'elles. La pràctica majoria dels navegadors permeten advertir de la
presència de cookies o rebutjar-les automàticament. Si les rebutja podrà seguir
utilitzant el nostre lloc web, encara que l'ús d'alguns dels seus serveis podrà ser
limitat i per tant la seva experiència en el nostre lloc web menys satisfactòria.

Retirar el meu consentiment

Si volgués retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb la
present Política de Cookies, haurà d'eliminar les cookies emmagatzemades en el
seu equip (ordinador o dispositiu mòbil) a través dels ajustos i configuracions
del seu navegador d'Internet.
Per a més informació sobre l'eliminació, deshabilitació o bloqueig de les cookies
si us plau visiteu: http://www.allaboutcookies.org/es/administrar-las-cookies/

Modificació de la configuració i ajustos sobre cookies
Llevat que hi hagi ajustat la configuració del seu navegador, el nostre sistema
crearà cookies quant visiteu la nostra pàgina web. Tingueu present que tots els
navegadors d'Internet permeten el canvi d'aquesta configuració. Per a més
informació sobre la forma d'ajustar les seves configuracions de cookies en els
següents navegadors, li remetem a l'enllaç pertinent:
Internet Explorer:
•
•
•

5 (http://support.microsoft.com/kb/196955)
6, 7, 8 y 9 (https://support.microsoft.com/es-es/kb/260971 )
11 (https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies )

Firefox
•

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitiosweb-rastrear-preferencias

Chrome
•

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%
3DDesktop&hl=es

Safari
•

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES
https://support.apple.com/es-es/HT201265 )

(and for iOS -

Canvis en la Política de Cookies
És possible que actualitzem la Política de Cookies del nostre lloc web, per això li
recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre lloc
web amb l'objectiu d'estar adequadament informat sobre com i per què fem
servir les cookies. La Política de Cookies es va actualitzar per última vegada el 13
d’agost de 2018.

Contacte
Si té qualsevol dubte, comentari o suggeriment sobre la Política de Cookies, si
us plau escrigui a: dpd@fundacio-puigvert.es.

