Cookies web A.E.iG. La Claca
Per al bon funcionament dels llocs webs de l'A.E.iG. La Claca, el sistema de navegació i el
programari utilitzat recullen algunes dades de navegació (endavant anomenades “cookies”) que
són necessàries en l’ús dels protocols de comunicació d’internet. Les “cookies” són petits arxius
de text que el navegador emmagatzema quan es navega per llocs web i aplicacions. Es pot
recollir l’adreça IP que utilitza l’ordinador per connectar-se al lloc web, l’adreça URL de la
pàgina web demanada, l’hora de la connexió i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de
l’entorn informàtic de l‘usuari. Aquesta informació no s’associa a cap persona perquè no
s’emmagatzemen dades personals identificatives, sinó que és només una informació que es
recull per identificar la sessió amb l’objectiu de facilitar les anàlisis del lloc web.
Les “cookies” queden guardades a la memòria del navegador de l’usuari, tot i que la
informació que contenen no s’utilitza.
En aquesta secció donarem a l’usuari informació específica de les “cookies” que s’utilitzen en
els portals de l'A.E.iG. La Claca i informarem l’usuari de les maneres més habituals per esborrarles o desactivar-les. Per controlar l’ús de les “cookies” per part dels llocs web, l’usuari pot definir
la configuració de privacitat del seu navegador. Si es deshabiliten completament les ”cookies” és
possible que alguns serveis de la web de l'A.E.iG. La Claca no funcionin correctament.

1. Gestió de les "cookies"
Tot i que l'A.E.iG. La Claca no utilitza “cookies” per recaptar dades personals identificatives,
informem de la manera com l’usuari pot restringir o bloquejar les “cookies” quan navega pel
lloc web de l'A.E.iG. La Claca.
Recomanem el lloc web www.aboutcookies.org als usuaris que vulguin més informació i
més detalls sobre la gestió de "cookies".
En aquesta adreça http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1 es pot consultar
com gestionar les "cookies" segons el navegador.

2. Com puc configurar les meves preferències?
Podeu permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al vostre equip mitjançant la
configuració de les opcions del vostre navegador d'internet. En el cas que les bloquegeu, és
possible que alguns serveis que necessiten del seu ús no estiguin disponibles.
A continuació us oferim enllaços en els que trobareu informació sobre com podeu activar les
vostres preferències als principals navegadors:







Mozilla Firefox
Google Chrome
Internet Explorer
Safari
Safari per a iOS (iPhone, iPad)
Cookies Flash

Finalment, també us podeu dirigir al portal Your Online Choices, on a més de trobar
informació útil, podreu configurar, proveïdor per proveïdor, les vostres preferències sobre les
cookies publicitàries de tercers.
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3. "Cookies" de tercers
A la pàgina de l'A.E.iG. La Claca també utilitza “cookies” i tecnologies d’altres empreses dedicades.
Google Analytics

L'A.E.iG. La Claca utilitza Google Analytics, un servei gratuït d’estadístiques de pàgines
web que ofereix Google, Inc. Google Analytics recull informació de l’equip de l’usuari
per avaluar l’ús de l’aplicació News App i compilar informes sobre l’activitat de
l’aplicació. Google emmagatzema la informació recollida per les “cookies” en servidors
als Estats Units. S’informa l’usuari que Google podrà transmetre aquesta informació a
tercers quan així ho requereixi la llei, o quan aquests tercers processin la informació
per compte de Google. Google no associarà l’adreça IP de l’usuari amb cap altra dada de
què disposi.El fet d’utilitzar l’aplicació News App implica que l’usuari dóna el seu
consentiment al tractament de dades per Google en la forma prevista en aquest avís i
per les finalitats aquí descrites. Per rebutjar o eliminar aquesta “cookie” es pot
consultaralaasegüentaadreça:

http://www.google.com/intl/ca/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html
Facebook

A la pàgina de l'A.E.iG. La Claca oferim continguts de Facebook, aquest utilitza
“cookies” per seleccionar el contingut que s’ofereix en cada espai. Tota la informació
sobre l’ús de "cookies" que fa Facebook es pot trobar al següent enllaç:

http://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
Twitter

A la pàgina de l'A.E.iG. La Claca oferim continguts de Twitter, aquest utiliza “cookies” per
seleccionar el contingut que s’ofereix en cada espai. Per més informació sobre les
polítiques de privacitat de Twitter es pot consultar el següent enllaç:

https://twitter.com/privacy

4. "Cookies" de llocs web de tercers
A la pàgina de l'A.E.iG. La Claca, hi ha vegades que s’insereixen fotos i continguts de vídeo de
llocs web com YouTube i de Flickr. El contingut està inserit en els nostres portals i hi ha la
possibilitat que els llocs web de referència disposin de "cookies". L'A.E.iG. La Claca no té el
control sobre la difusió i la gestió d’aquestes "cookies" i, per tant, es recomana que es revisin les
polítiques de privacitat d’aquests llocs web per determinar-ho.
En el cas que l’usuari comparteixi algun contingut dels portals web amb determinades xarxes
socials, existeix la possibilitat que aquests llocs incloguin alguna "cookie" quan es registren el
seu servei. L'A.E.iG. La Claca no té control sobre la difusió i la gestió d’aquestes "cookies" i es
recomana a l’usuari que consulti la informació relativa a les seves polítiques de privacitat.

5. Nota adicional
Ni aquest portal ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la
veracitat de les polítiques de privacitat que poden tenir els tercers mencionats en aquesta
política de “cookies”.
Els navegadors web són les eines encarregades d'emmagatzemar les “cookies” i a partir
d'aquests ha de fer efectiu el seu dret d'eliminació o desactivació de les mateixes. Ni aquesta
web ni els seus representants legals poden garantitzar la correcta o incorrecta manipulació de les
“cookies” per part dels mencionats navegadors.
En algunes ocasions és necessari instal·lar “cookies” perquè el navegador no oblidi la seva
decisió de no acceptació de les mateixes.
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