Política de cookies
Una 'cookie' o galeta és un petit fragment de text o fitxer que els llocs web
envien al navegador i que s'emmagatzemen en el terminal de l'usuari
(ordinador o dispositiu mòbil), quan aquest es connecta a la pàgina web.
Les cookies d'ús intern ens permeten quantificar el nombre d'usuaris i així
mesurar i fer anàlisi estadística de la utilització que aquests fan dels serveis
oferts. Les dades estadístiques recopilades només són utilitzades per part
de

l'EAP Dreta

de

l'Eixample

i

no

se

cedeixen

a

tercers.

Les cookies tenen diverses funcions entre les quals s'inclouen, la de recollir
informació sobre les preferències de l'usuari i recordar-la, i en general,
facilitar l'ús del lloc web a l'usuari fent que el lloc sigui més útil en
personalitzar el seu contingut.
Les cookies també són utilitzades per:
Cookies utilitzades per xarxes socials: aquest lloc web inclou botons de
xarxes socials que permeten a l'usuari de compartir continguts del seu
interès amb el seu cercle social. Les galetes utilitzades per xarxes socials
estalvien a l'usuari el fet d'haver d'introduir novament les seves dades cada
cop que vulgui compartir aquests continguts. Aquests botons no tenen
accés a les dades introduïdes pels usuaris quan comparteixen continguts a
les xarxes socials.
Cookies utilitzades per complements externs de contingut: aquest lloc web
ofereix als usuaris continguts o serveis proporcionats per tercers proveïdors,
com per exemple, vídeos allotjats a YouTube o aplicacions de Google Maps.
Les galetes utilitzades per aquests proveïdors són necessàries perquè
l'usuari pugui accedir als serveis corresponents i es regeixen pel que
disposen les respectives polítiques de galetes.
El nostre lloc web utilitza tant COOKIES PRÒPIES, que són les enviades al
seu dispositiu i gestionades exclusivament per nosaltres per al millor
funcionament del lloc web, com COOKIES DE TERCERS, amb la funció de
servir-nos com a eina d'anàlisis de la interacció dels usuaris amb la nostra

web, gràcies a elles obtenim una informació que pot ajudar-nos a millorar la
navegació i donar un millor servei als usuaris.
A continuació publiquem una relació de les principals cookies utilitzades en
la nostra pàgina web:
Cookies propies
Domini

Nom de la cookie

eapdretaeixample.cat

_gat

eapdretaeixample.cat

_ga

eapdretaeixample.cat

_gid

eapdretaeixample.cat

_cookieconsent_status

Cookies tercers
-

Google.com

-

Platform.twiter. com

Per obtenir més informació sobre les cookies i / o per a la seva desactivació
pot entrar en els enllaços que hi ha al nom dels diferents titulars.
Consentiment
Al navegar i continuar al nostre lloc web l’usuari estarà consentint l'ús de les
cookies abans enunciades, pels terminis assenyalats i en les condicions
contingudes en la present Política de Cookies.
Així mateix, l'informem que si vostè consulta continguts de la nostra web
allotjats en webs de tercers, aquests tenen la seva pròpia política de
cookies.
Pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip
mitjançant la configuració de les opcions del navegador del seu ordinador o
dispositiu mòbil.
A cada navegador l'operativa és diferent, pel que pot consultar als
següents enllaços la forma de fer-ho:


Internet
Explorer:
http://windows.microsoft.com/es-xl/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11



FireFox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies



Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es



Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/



Opera: http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html



Safari para iOS (dispositius iPhone i iPad):
http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html



Chrome para Android:
https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es



Windows Phone: http://www.windowsphone.com/es-es/howto/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-

Aquest lloc web pot modificar aquesta Política sobre Cookies, per això li
recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre lloc
web per tal d'estar adequadament informat sobre l’ús que fem de les
cookies.
Si vol més informació o té algun dubte sobre la nostra política de cookies
pot contactar-nos a dpd@eapdretaeixample.cat

