Adapti la seva web a la Política de Cookies
Què són les Cookies?
Les Cookies (galetes, en anglès) és un petit text que envia una
web al navegador d'un ordinador, tableta o mòbil de la persona
que les visitaperquè sigui capaç de reconèixer-ho la propera
vegada que li visiti es guarden al programa de navegació en
internet, son noves existeixen des de 1994.
Per a què serveixen?
Les cookies poden tenir moltes funcions. Amb les cookiesuna web es torna a mostrar en un idioma
concret o per a una zona geogràfica, o fins i tot segons la manera en què la va configurar
l'usuari.Una altra funció de les cookies és per definir la publicitat que una web et mostra. Els
anuncis poden ser interessants o no , i perquè resultin interessants a la persona que els contempla,
la web necessita saber qui és, conèixer el perfil. Aquest perfil basat en estereotips s'obté de la
navegació que realitza un usuari a través de pàgines que, per exemple, pertanyin a una mateixa
xarxa d'anuncis, la tipologia de les web que visita, per exemple detecta que un usuari visita pàgines
de cotxe, de futbol i notícies, es pot dedueix que amb molta probabilitat és un home i no li oferirà
anuncis pensats per el seu perfil.

Com saber si la meva web utilitza cookies?
Amb tota probabilitat les utilitzarà, la manera mes senzilla de saber-ho es:
1. Prem F12
2. Selecciona Resources
3. Dirigeix-te a Cookies i al teu web
4. En el panell de la dreta apareixen les
diferents cookies que té el teu web.

En cas de dubte ens pot consultar.

Tinc que adaptar la meva web?
La Unió Europea i la legislació espanyola exigeixen des de març del 2012 que s'informi a l'usuari
que una web utilitza cookies i la seva finalitat,la agencia de protecció de dades ho va publicar a
2013 i poden consultar la guia que va publicar en el link següent:
Guia sobre el uso deCookies
Hi ha diferents tipus de Cookies però lo mes probables es que tingui que fer l´adaptació.
Des de 2014 ja s’ha implementat com a norma general i ésvisible a moltes pàgines web el missatge
“Avís deCookies” que s´ha de acceptar o denegar.

Bàsicament es tracta d´una autorització o consentiment es tracta d’un “consentiment informat”.
Recomanem el compliment lo abans possible ja que ja existeixen sancions econòmiques.
Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment o adaptacio

