Politica de Cookies
Què són les cookies?
Una cookie és un petit text que rep el teu navegador per part de la pàgina web que acabes de
visitar i que serveix per recordar la informació de la visita, com l'idioma seleccionat i altres
configuracions. D'aquesta manera, en la propera visita aquesta s'ajustarà automàticament a les
preferències del visitant, i la web resultarà més pràctica i útil a l'usuari.

Per què utilitzem cookies?
Per molts motius, com per facilitar el registre en el nostre servei i protegir les dades. També
s'utilitzen perquè la publicitat que apareix a la nostra web s'ajusti el màxim possible als
interessos de cada usuari.

Quin tipus de cookies utilitza l’aplicació?
La nostra Política de Privadesa explica detalladament com protegim les dades dels nostres
usuaris en l'ús de cookies, així com tota la informació relativa a protecció de dades.
Seguretat: Usem cookies de seguretat per autenticar als usuaris, prevenir l'ús fraudulent de les
credencials en el login i protegir les dades dels usuaris davant possibles accions no autoritzades.
En aquesta categoria s'inclouen les cookies d'autenticació, igual que en la categoria Usos.
Usos: Les cookies d'aquesta categoria serveixen per fer que la web funcioni i ofereixi serveis
concorde a les expectatives dels visitants, com la navegació a les pàgines web o l'accés a àrees
segures. Sense aquestes cookies la web no podria funcionar correctament, aquí s'inclouen les
preferències, processos de càrrega i estats de sessió.

Com puc esborrar les cookies?
Les cookies poden ser esborrades o inhabilitades a través de diferents eines ofertes per la
majoria dels navegadors, fins i tot poden ser bloquejades per mitjà d'una configuració prèvia.
Cada navegador ha de ser configurat separadament, ja que cadascun ofereix unes funcionalitats
i opcions diferents. Si es deshabiliten les cookies, és molt possible que després no sigui possible
beneficiar-se plenament dels serveis que el navegador ofereix (en alguns casos pot ser que no
funcioni segons el previst).
Per a més informació sobre com esborrar o inhabilitar cookies:
●
●
●
●
●

Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer:http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera: http://help.opera.com/windows/11.50/es-es/cookies.html

