CLUB BÀSQUET FEMENÍ OSONA

POLÍTICA DE COOKIES
DEFINICIÓ I FUNCIÓ DE LES COOKIES
Una cookie és un fitxer que es descarrega al dispositiu de l’usuari quan s’accedeix a determinats llocs
web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre d’altres coses, emmagatzemar i recuperar informació
sobre els hàbits de navegació d’un usuari o d’un equip.
És important destacar que l’ús de cookies no proporciona dades personals de l’usuari.
TIPUS DE COOKIES QUE UTILITZA EL WEB
 Cookies de tercers: són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o
domini que no és gestionat per l’editor sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes
a través de les cookies.
En funció del temps que romanen activades, poden dividir-se en:
 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 què 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.

Segons la finalitat:
 Cookies d’anàlisis: Són aquelles que bé tractades per nosaltres o per tercers ens permeten
quantificar el número d’usuari i així realitzar la mediació i anàlisis estadístiques de la utilització
del servei.


Cookies publicitàries: Són aquelles que permeten la gestió, de la manera més eficient possible,
d’espais publicitaris, en el seu cas, l’editor que hagi inclòs en un web, aplicació o plataforma des
del qual es presta un servei sol·licitat en base a criteris com el contingut editat o la freqüència en
la qual es mostren els anuncis.



Cookies de publicitat comportamental: Són aquelles que permeten la gestió de la manera
més eficient possible dels espais publicitaris que, en el seu cas, l’editor hagi inclòs en una pàgina
web, aplicació o plataforma des del qual es presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies
emmagatzemen informació del comportament de navegació, el que permet desenvolupar un
perfil específic per mostrar publicitat en funció del mateix.
Així mateix, és possible que en visitar alguna pàgina web o en obrir algun correu electrònic on es
publiqui algun anunci o promoció envers als nostres productes o serveis s’instal·li en el teu
navegador alguna cookie que serveix per mostrar-te posteriorment publicitat relacionada amb la
cerca anterior.

REVOCACIÓ I ELIMINACIÓ DE COOKIES
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.
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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: EinesOpcions PrivacitatHistorialConfiguració 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
http://www.allaboutcookies.org/es/
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