Política de cookies
Definició de cookie
Les “Cookies” (galetes) són fitxers que es descarreguen a l’ordinador en accedir a determinades
pàgines web.
Permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els
hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip (preferències del lloc, informació del perfil, etc.) i,
depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden
utilitzar per reconèixer l’usuari.
Les cookies poden ser internes o de tercers. Les internes són aquelles establertes pel domini de la
pròpia pàgina web. Les de tercers provenen d’altres fonts externes a la pròpia web, com poden ser
anuncis, imatges, etc. inserits a la pàgina.
El domini www.lesolles.com obre, per iframe, el web http://lesolles.weebly.com. Per tant, tota
menció feta sobre cookies en aquest document es referirà al web http://lesolles.weebly.com.
Per a determinades funcions de la pàgina web http://lesolles.weebly.com és necessari tenir
habilitades les cookies.

Quines utilitzen, perquè serveixen i durant quant de temps
s’emmagatzemen
Moltes cookies són temporals i desapareixeran quan es tanca la sessió o bé quan es tanca el
navegador.
Altres cookies són permanents, el que significa que quedaran guardades a l’ordinador durant un
temps.
La pàgina web http://lesolles.weebly.com utilitza els següents tipus de cookies de tercers per al seu
correcte funcionament:
1/ GoogleAnalytics, un servei d’analítica web desenvolupada per Google, que permet el
mesurament i anàlisi de la navegació a les pàgines web. En el seu navegador pot observar 4 galetes
d’aquest servei. Segons la tipologia anterior es tracta de cookies pròpies, de sessió i d’anàlisi.

Cookies analítiques:
•
•
•
•

_utma: vigència de 2 anys
_utmb: vigència de 30 minuts
_utmc: vigència d’una sessió
_utmz: vigència de 6 mesos

*Aquestes cookies de GoogleAnalytics generen un ID d’usuari anònim, que és el que s’utilitza per
fer el recompte de quantes vegades un usuari visita el lloc web. També registra quant va ser la
primera i última vegada que es va visitar la web.

I així mateix calcula quan s’ha acabat la sessió, origen del usuari i Keywords
Important : GoogleAnalytics no recull cap informació personal sobre els seus usuaris de la web.
Llegiu el document de privacitat de GoogleAnalytics per a més detalls.
2/ Xarxes socials: Cada xarxa social utilitza les seves pròpies cookies per a què puguis punxar en
botons del tipus M’agrada o Compartir.

Acceptació de la Política de Cookies
http://lesolles.weebly.com mostra informació sobre la seva Política de cookies a la part superior de
qualsevol pàgina amb cada inici de sessió.
Davant aquesta informació és possible dur a terme les següents accions:
1/ Acceptar cookies. No es tornarà a visualitzar aquest avís en accedir a qualsevol pàgina del portal
durant la present sessió.
2/ Tanca. S’oculta l’avís a la present pàgina, però en accedir a qualsevol altra pàgina del portal es
tornarà a mostrar l’avís a la part superior de la mateixa.
3/ Més informació. Podrà obtenir tota la informació relacionada amb les cookies que utilitza la
web http://lesolles.weebly.com

Formes de desactivar-les
Les cookies emmagatzemades a l’ordinador poden desactivar-se seguint les indicacions del propi
navegador (normalment a través de l’apartat “ajuda” del menú). Cal tenir present però que la
desactivació d’alguna cookie pot impedir o dificultar la navegació o la prestació dels serveis oferts
en aquesta Web.
En els següent enllaç tens a la teva disposició tota la informació per configurar o desactivar les
galetes en cada navegador: més sobre cookies
Aquest document ha estat realitzat seguint el previst a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de
la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI), per tal d’oferir una informació clara i
senzilla sobre l’ús de les cookies en la nostra web

Notes addicionals
•

•

•
•

Ni aquesta web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la
veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta
política de cookies.
Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les cookies i des d’aquest
lloc ha de fer el seu dret a eliminació o desactivació de les mateixes. Ni aquesta web ni els
seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les cookies
per part dels esmentats navegadors.
En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la seva decisió de
no acceptació de les mateixes.
En el cas de les cookies de GoogleAnalytics, aquesta empresa emmagatzema les cookies en els
servidors als Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos
en què sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei obligui a aquest efecte.

Segons Google, no guarda la seva adreça IP. GoogleInc és una companyia adherida a l’Acord
de Port Segur que garanteix que totes les dades transferides seran tractades amb un nivell de
protecció d’acord amb la normativa europea. Podeu consultar informació detallada referent a
això en aquest enllaç. Si desitja informació sobre l’ús que Google dóna a les cookies li
adjuntem aquest altre enllaç.
•

Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de cookies no dubti en comunicar-se
amb nosaltres a través de la secció de contacte.

