Política de Cookies
En compliment del Reial Decret-llei 13/2012, article 22.2, informem que utilitzem cookies per a facilitar l’ús
de la nostra pàgina web. Les cookies són petits fitxers d’informació que ens permeten comparar i entendre
com els nostres usuaris naveguen per la nostra web i, d’aquesta manera, poder millorar el procés de
navegació.
Les cookies que utilitzem no emmagatzemen dades personals ni cap tipus d’informació que ens puguin
identificar. En cas de no voler rebre cookies, si us plau, configuri el seu navegador d’internet perquè les
esborri del disc dur del seu ordinador, les bloquegi o l’avisi en cas d’instal•lació d’aquestes.
Per continuar sense canvis en la configuració de les cookies, simplement, continuï navegant.
Poden llegir més informació sobre les cookies i el seu ús a la wikipèdia o bé a www.aboutcookies.org
(pàgina escrita en anglès)
El tipus de cookies que utilitzem :
Cookies estrictament necessàries: Aquestes cookies són necessàries per al correcte ús de la pàgina
web
Cookies de navegació: Recullen informació sobre l’ús que les visites fan de la web (Google
analytics). No es recull informació que identifiqui als visitants, ni dades personals, és informació
anònima i genèrica. Al visitar la nostra web, accepta la instal•lació d’aquestes cookies en el seu
dispositiu.
Per permetre l’ús de cookies en el seu navegador, segueixi les següents instruccions:
•
•
•
•

Google Chrome (v.40): chrome://settings/, mostrar opciones avanzadas, Privacidad y Configuración
de contenido (aquí, marcar o desmarcar les opcions corresponents)
Microsoft Internet Explorer (v. 6.0 a 9.0): Herramientas, Opciones, Pestaña “Privacidad” y asseguri's
que està configurada en un nivell de seguretat mitjana.
Mozilla Firefox (v. 35): Herramientas, Opciones, Privacidad, i marcar o desmarcar el que ens
interessi
Safari: Herramientas, Opciones, Seguridad i revisar si “Bloquear el acceso de cookies de terceros”
està marcada o no.

En Mac:
•
•
•
•

Microsoft Internet Explorer 5.0 en OSX: Preferencias, Cookies, marcar “No volver a preguntar”
Safari: Preferencias, Seguridad, marcar “Aceptar cookies”
Mozilla Firefox o Netscape: Preferencias, Cookies, “Privacidad y seguridad” marcar “Permitir el
acceso de cookies sólo desde el site actual”
Opera: Menú, Ajustes, Preferencias, Avanzado, “Aceptar cookies”.

