POLÍTICA DE COOKIES
Durant la navegació a través del nostre web és possible que recopilem informació relativa al
trànsit i a patrons de visita de les pàgines del nostre domini. Aquesta informació es tracta a
través de galetes (petites quantitats d'informació en format text que la pàgina envia a
l'ordinador o equip de l'usuari mentre la visita).
L'objectiu de l'ús de les galetes és personalitzar l'accés a la pàgina amb el propòsit de millorarne la navegació i les condicions de funcionalitat.
Una galeta és un petit arxiu de text que s'emmagatzema a l'ordinador, la tauleta, el telèfon
mòbil o, en definitiva, el dispositiu que utilitzi per navegar a través d'Internet i que pot guardar
informació relativa a la freqüència amb què visita les pàgines web, les seves preferències de
navegació, la informació que més li interessa i els noms d'usuari, registrar productes, etc
En el nostre cas, les galetes que fem servir al nostre web no recopilen informació que
l'identifiqui de manera personal.
El Responsable és: ALTAVEU, S.L.U. - L-712547-L - Ctra. de la Comella, 11 AD500 ANDORRA LA
VELLA (PRINCIPAT D’ANDORRA).
Per a més informació pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades:
DPD Berta Faura: proteccio.dades@altaveu.com

TIPUS DE COOKIES
En funció de la seva naturalesa, les galetes es poden classificar de la manera següent:
•

Galetes de sessió i galetes permanents: les primeres s'eliminen en tancar el navegador,
mentre que les segones romanen a l'equip informàtic.

•

Galetes pròpies i galetes de tercers: les primeres pertanyen al titular del web, mentre
que les segones pertanyen a un tercer.

Quines cookies utilitzem ?
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NavigationUrl

Control de la navegació de l’usuari.

1 any
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acceptCookies

Control de l’acceptació de cookies

1 any

Cookies de Google Analytics
Cookie
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Habiliten la funció de control de visites úniques. La primera
vegada que un usuari entra al lloc web d’ ALTAVEU a través
d'un navegador s'instal·la aquesta galeta. Quan aquest
usuari torna a entrar al nostre web amb el mateix
navegador, la galeta considera que és el mateix usuari.
Només si l'usuari canvia de navegador, Google Analytics el
considera un altre usuari.

2 anys

Google ha facilitat un complement d'inhabilitació de les galetes de Google Analytics per als
navegadors més habituals, com són Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla
Firefox, Apple Safari i Opera, que facilita la desinstal·lació d'aquestes galetes
Les nostres galetes només ens proporcionen informació estadística anònima sobre la navegació
al nostre lloc web; no obstant això, les pot deshabilitar directament configurant el seu
navegador web
Pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar la instal·lació de totes les galetes o
certs tipus, o per sol·licitar que se li notifiqui quan es col·loca una galeta.

Firefox des d'aquí:
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Chrome des d'aquí:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&amp;answer=95647
Explorer des d'aquí:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer-9
Safari des d'aquí:
http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera des d'aquí:
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
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Genera cookies a l’usuari que entra a www.altaveu.com No estar dins la
perquè permet als usuaris acceptar o no notificacions
web
web que s’envien desde el seu servei directament.
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AdSense

Quan és acceptada: executem publicitat programàtica
personalitzada que utilitza el perfil de l’usuari.
Quan no s’accepta, executem la publicitat però sense
personalitzar-li aquesta

1 any

Cookie

Finalitat

Durada

Cloudflare

Genera cookies automàticament simplement per
utilitzar la seva CDN (xarax de distribusió de contin
guts).

1 any
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1 any

