Política de cookies
Des de Fageda Fundació l'informem que el present lloc web fa servir cookies per actualitzar el
seu contingut i millorar la navegació de l'usuari.

QUÈ SÓN LES COOKIES?
Les cookies són arxius de text que contenen petites quantitats d'informació que
s'emmagatzemen en el seu ordinador o dispositiu electrònic quan visita una pàgina web. En
aquest lloc web s'utilitzen cookies de sessió i cookies persistents que, al mateix temps, poden
ser cookies pròpies o de tercers.
Les cookies de sessió són cookies dissenyades per demanar 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.
Les cookies persistents són un tipus de cookies en les quals les dades segueixen emmagatzemats
en el terminal i als quals es pot accedir i tractar durant un període definit pel responsable de la
cookie, i que pot anar d'uns minuts a diversos anys.

PER QUÈ UTILITZEM COOKIES?
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per diverses raons. Algunes cookies són necessàries per
raons tècniques perquè la nostra pàgina web i serveis funcionin, i ens referim a ells com a
cookies tècniques.
Altres cookies ens permeten a nosaltres i als tercers amb els quals treballem rastrejar i orientar
els interessos dels visitants de la nostra pàgina web, i els denominem cookies de d’anàlisis.
Finalment, els tercers utilitzen cookies a través dels nostres llocs web i serveis per a publicitat,
anàlisi i altres fins.

QUINES COOKIES UTILITZEM?

Cookies tècniques:
Aquestes cookies són imprescindibles perquè el lloc web funcioni correctament, no guarden cap
informació personal i no es poden desactivar en els nostres sistemes. Estan configurades per a
respondre a accions com ara ajustar les teves preferències de privacitat, iniciar sessió o omplir
un formulari. Pot configurar el seu navegador per bloquejar la presència d'aquestes galetes, però
algunes parts del lloc web no funcionaran correctament.
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Nom

Descripció

Durada

Thinkprom_1_cookies

Necessària ens indica que
l’usuari ha acceptat les
cookies.

1 any

ci_session

Identificador de sessió
proporcionat pel servidor.
S'utilitza per a identificar un
usuari que hagi iniciat sessió
al nostre website y poder
oferir-li el contingut que
requereixi

1 any

_Grecaptcha

Utilitzada per Google
Recaptcha per a evitar boots
y riscos d'atac. Evita SPAM.

1 any

Cookies d’anàlisi:
Aquestes cookies permeten seguir i analitzar el comportament dels usuaris durant la navegació,
per disposar d'informació amb la qual prendre decisions sobre la millora i desenvolupament dels
continguts oferts (per exemple, si una pàgina es visita poc, podrien adoptar mesures per
incentivar l'accés). Permeten conèixer, per exemple, el nombre de visites, l'efectivitat d'una
campanya de màrqueting, d'on venen els usuaris, quant de temps romanen en un lloc web o
quines parts d'aquest funcionen millor.

Nom

Descripció

Durada

_ga

Analítica Google Analytics

2 anys

REVISIÓ DE LA LLISTA DE COOKIES
Aquesta llista s'actualitzarà amb la major celeritat possible a mesura que canviïn o evolucionin
els serveis de la pàgina web oferts en aquest.

COM CANVIAR LA CONFIGURACIÓ DE LES COOKIES?
Pot realitzar la seva configuració de cookies o rebutjar l'ús de les cookies per grup denegant la
seva instal·lació accedint a el Centre de Configuració de cookies.
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ENLLAÇ AL CENTRE DE CONFIGURACIÓ DE COOKIES
Així mateix, pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip
mitjançant la configuració de les opcions del navegador en qualsevol moment, seguint els passos
que trobarà en els enllaços:
•
•
•
•
•

Per a més informació sobre Mozilla Firefox, pemi aquí.
Per a més informació sobre Google Chrome, premi aquí.
Per a més informació sobre Internet Explorer, premi aquí.
Per a més informació sobre Microsoft Edge, premi aquí.
Per a més informació sobre Safari, premi aquí.

L'usuari pot revocar el seu consentiment per a l'ús de cookies al seu navegador seguint les
indicacions anteriors o mitjançant un sistema de rebuig ( "opt-out") en el seu navegador web.
•

Google: complement d'inhabilitació de Google Analytics, desactivar personalització
d'anuncis, extensió de Google Chrome per "opt-out" de les cookies publicitàries de
DoubleClick.

Sense perjudici de l'anterior, ha de tenir en compte que desactivar les cookies podria afectar el
correcte funcionament de determinades seccions i continguts del lloc web. Si decideix no
acceptar o bloquejar determinades cookies, pot ser que això afecti, total o parcialment, al
funcionament normal del lloc web o que impedeixi l'accés a alguns serveis d'aquest.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Dades personals
La base jurídica del tractament és el consentiment prestat per a l'ús de cookies. Com indicat, pot
revocar aquest consentiment segons s'indica a l'apartat "COM CANVIAR LA CONFIGURACIÓ DE
LES COOKIES?".
Per a més informació sobre el tractament de dades pots consultar la nostra Política de privacitat

Transferències a tercers països
En relació amb la realització de transferències internacionals de dades personals fora de l'Espai
Econòmic Europeu per part de Google als Estats Units d'Amèrica, pot identificar en els següents
enllaços els mecanismes establerts per assegurar un nivell de protecció adequat al Reglament
General Europeu de Protecció de Dades personals.
•

Informació sobre transferències internacionals de dades per Google (marcs de
transferències de dades).
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ACTUALITZACIONS I CANVIS EN LA POLÍTICA DE COOKIES
Podem modificar aquesta política de cookies per adequar-la a les cookies que utilitzem, així com
en funció de noves exigències legislatives, reglamentàries, o amb la finalitat d'adaptar aquesta
política a les instruccions dictades per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Quan es produeixin canvis significatius en aquesta política de cookies es comunicarà a l'usuari
mitjançant un avís informatiu en el lloc web. Per a més informació sobre quin ús fem de les
cookies, pot enviar-nos un correu electrònic a privacitat@fageda.com.
Última actualització: Juny de 2022.
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