POLÍTICA DE COOKIES
Què són les cookies? Una cookie és un fitxer que es descarrega en el teu ordinador, tablet, mòbil o un altre terminal (d'ara
endavant, equip) quan accedeixes a la nostra web. Les cookies ens permeten emmagatzemar i recuperar informació sobre els
teus hàbits de navegació o de l'equip des d'on accedeixes en general de forma anònima i depenent de la informació que
continguin, per reconèixer-te com a usuari o client.
La informació que obtenen està relacionada amb el nombre de pàgines que visites, l'idioma, el lloc des del qual accedeixes,
el nombre de nous usuaris, la freqüència i reincidència de les visites, el temps que dura la teva visita, el navegador o l'equip
des del qual realitzes la visita o executes l'aplicació.
Quins tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?
• Cookies pròpies: Són aquelles que s'envien al teu equip des d'un domini o equip gestionat per nosaltres.
• Cookies de tercers: Són aquelles que s'envien al teu equip des d'un equip o domini que no és gestionat per nosaltres, sinó
per una altra entitat que tracta les dades obtingudes través de les cookies.
• Cookies de sessió: Són un tipus de *cookies que caduquen en sortir de la nostra web o tancar l'aplicació.
• Cookies persistents: Són un tipus de *cookies que segueixen emmagatzemades en el teu equip durant un període de temps
superior, que pot ser des d'uns minuts a diversos anys.
• Cookies d'anàlisi: Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre de visites
i l'ús que fan els usuaris de la nostra aplicació amb la finalitat de fer un mesurament i anàlisi estadística de la seva utilització
per corregir les deficiències que detectem i facilitar l'ús de la nostra web o aplicació.
Si ho desitges pots permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu equip mitjançant la configuració de les
opcions del navegador instal·lat en el teu ordinador o des de les opcions de privacitat de l'equip des del qual ens visites, en
cas que no permetis la instal·lació de cookies en el seu navegador és possible que no puguis accedir a alguna de les seccions
de la nostra web.
Per exemple, pots trobar informació sobre com fer-ho en el cas que usis com a navegador:
Firefox desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-web
Chrome desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Safari desde http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera desde http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Si ho desitges pots veure els *videos desenvolupats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat d'explicar
com configurar les opcions de privacitat des de diferents plataformes i equips.
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/protegetuprivacidad/index-ides-idphp.php
En concret el nostre web utilitza les següents Cookies
En utilitzar nostra web es descarreguen en el teu equip les cookies pròpies que detallem a continuació. Per a cadascuna
d'elles t'indiquem el seu temps d'expiració (explicat a partir del moment de la seva creació o restabliment) i finalitat. Si
desitges més informació sobre l'ús de les *cookies pròpies de la nostra web pots contactar amb nosaltres a través de l'emai:
info@catalanslliures.cat
Cookies propies
• _ga (2 anys) S'usa per distingir als usuaris.
•_gat (10 minuts) S'usa per limitar el percentatge de sol·licituds.
•'_cfduid' (1 any) és establerta per identificar tràfic web de confiança. No correspon a cap id d'usuari en l'aplicació web, ni
guarda cap dada personal identificable
• _gid (24 horess) S'usa per distingir als usuaris
Cookies de tercers
- Google Ireland, LTD
• 1P_JAR (7 dies) Google utilitza aquesta cookie per personalitzar anuncis que puguin ser del teu interès.
• APISID (2 anys): Cookie per al funcionament de Doubleclick, avalua l'eficàcia de les campanyes de màrqueting online.
• CONSENT (permanent): *Cookie que gestiona l'acceptació de les cookies de Google
•HSID (2 Anys) i SID (2 Anys): contenen registres encriptats i signats de forma digital de l'hora d'inici de sessió més recent i de
ID de compte de Google d'un usuari. La combinació d'aquestes dues cookies permet bloquejar molts tipus d'atacs com, per
exemple, intents de robatori del contingut dels formularis que s’omplen en pàgines web.
SAPISID (2 Anys): Cookie utilitzada per gestionar preferències d'usuari.

• SSID (2 Anys): *Cookie utilitzada per gestionar preferències d'usuari.
• NID (6 mesos): Per personalitzar els anuncis que es mostren en les seves propietats (p. ex., en el cercador de Google). Per
exemple, utilitzem aquestes cookies per recordar les teves cerques més recents, les teves interaccions anteriors amb els
resultats de cerca o amb la publicitat d'un anunciant i les teves visites al lloc web d'un anunciant. D'aquesta manera, es
poden mostrar anuncis personalitzats en Google
• SIDCC (3 mesos) Aquesta cookie és utilitzada per Google per proveir serveis i extreure informació anònima sobre la
navegació.
•-gads (2 anys) Les seves funcions consisteixen, entre altres coses, a mesurar les interaccions amb els anuncis inclosos en
aquest domini i evitar que vegis la mateixa publicitat massa vegades.
•IDE (9 mesos) Cookie utilitzada per Doubleclick.net per a la focalització, optimització, presentació d'informes i atribució
d'anuncis en línia.
•DSID (5 dies) per mostrar publicitat rellevant a l'usuari, no repetir anuncis que l'usuari ja ha vist i amb finalitats
estadístiques per a la campanya. No contenen dades d'identificació personal.
•Userid (1 any) facilita l'anàlisi de grups de sessions en diversos dispositius utilitzant una cadena ID única, persistent i no
identificable personalment que representa a un usuari
- Youtube.
• ga (2 años) S’usa para distingir els usuaris.
• VISITOR_INFO1_LIVE (Sessió) i YSC (Sessió): En algunes pàgines del nostre Lloc web tenim vídeos incrustats de Youtube, és
un servei de Google. El seu ús implica la remissió de les cookies, a més de les cookies que Google requereix si manté la sessió
activa amb el seu compte, amb el propòsit de visualitzar els vídeos incrustats, estimar l'ample de banda i mostrar quantes
vegades s'ha reproduït.
• CONSENT (Permament) Utilitzada per al consentiment dels serveis de Youtube
• PREF (2 anys) Utilitzada amb la finalitat de romandre connectat al seu compte de Google en visitar els seus serveis de nou.
Mentre romangui amb aquesta sessió activa i usi complements en altres llocs web com el nostre, Google farà ús d'aquestes
cookies per millorar la seva experiència d'ús.
•remote_sid (sessió) Cookie tècnica per al servei de video de youtube.
A més si interactues amb el contingut del nostre Lloc web també poden establir-se cookies de tercers (per exemple, en
prémer botons de xarxes socials o visionar vídeos allotjats en un altre lloc web).
Incloem a continuació els enllaços els llocs web on pots consultar la descripció del tipus de cookies que utilitzen les xarxes
socials a les quals pots accedir des del nostre Lloc web i el seu període d'expiració:
Twitter, consultar el següent enllaç: https://twitter.com/privacy?lang=es
Facebook, consultar el següent enllaç: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation
Youtube, consultar el següent enllaç: https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/

Aquesta política de cookies s'ha revisat per última vegada el 12 de febrer de 2018

