
POLÍTICA DE COOKIES

1. Què són les cookies i per què les fem servir a la (s) web (s) de JOAN SOLER SANGLAS, SLP 
Unipersonal.

Una cookie és un fitxer que es descarrega al dispositiu l'usuari en accedir a determinades pàgines web per 
emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que s'efectua des d'aquest equip.

Les cookies permeten a aquesta web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre les 
decisions i hàbits de l'usuari. En JOAN SOLER SANGLAS, SLP Unipersonal les fem servir per personalitzar 
l'experiència dins de la nostra (s) web (s), identificar i recordar a l'usuari registrat i facilitar la navegació.

És important destacar que l'ús de cookies no proporciona dades personals de l'usuari, que de cara a JOAN 
SOLER SANGLAS, SLP Unipersonal es manté anònim.

L'usuari pot configurar el seu navegador per no acceptar l'ús de cookies, en aquest cas la personalització de
l'experiència no s'aplicaria encara que sí podrà seguir accedint als continguts de les nostres webs amb 
normalitat.

A la pàgina de Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Cookie_(informática)) és possible obtenir més 
informació sobre què són les galetes i com funcionen.
 
2. Quin tipus de cookies utilitzen la (s) web (s) de JOAN SOLER SANGLAS, SLP Unipersonal?
Les cookies, en funció de la seva permanència, poden dividir-se en cookies de sessió o permanents. Les 
primeres expiren quan l'usuari tanca el navegador. Les segones expiren en funció quan es compleixi 
l'objectiu per al qual serveixen (per exemple, perquè l'usuari es mantingui identificat en les webs i serveis de 
JOAN SOLER SANGLAS, SLP Unipersonal.) O bé quan s'esborren manualment.

Addicionalment, en funció del seu objectiu, les cookies poden classificar-se de la següent manera:

· Cookies de rendiment: aquest tipus de Cookie recorda les seves preferències per a les eines que es troben
en els serveis, de manera que no ha de tornar a configurar el servei cada vegada que vostè visita. A tall 
d'exemple, en aquesta tipologia s'inclouen:
 
· Cookies de geolocalització: aquestes cookies són utilitzades per esbrinar en quin país es troba quan se 
sol·licita una web o servei. Aquesta Cookie és totalment anònima, i només s'utilitza per ajudar a orientar el 
contingut a la seva ubicació.

· Cookies de registre: les cookies de registre es generen un cop que l'usuari s'ha registrat o posteriorment 
ha obert la sessió, i s'utilitzen per identificar a les web i serveis amb els següents objectius:

Mantenir l'usuari identificat de manera que, si tanca un servei o web, el navegador o l'ordinador i en un altre 
moment o un altre dia torna a entrar en aquest servei o web, seguirà identificat, facilitant així la seva 
navegació sense haver de tornar a identificar-se. Aquesta funcionalitat es pot suprimir si l'usuari prem la 
funcionalitat "Sortir", de manera que aquesta Cookie s'elimina i la propera vegada que entri en la web 
l'usuari ha d'iniciar sessió per estar identificat.
Comprovar si l'usuari està autoritzat per accedir a certs serveis, per exemple, per participar en un concurs.
 
· Cookies analítiques: Cada vegada que un usuari visita una web o Servei, una eina d'un proveïdor extern 
(Google Analytics i similars) genera una cookie analítica en el dispositiu de l'usuari. Aquesta cookie que 
només es genera en la visita, servirà en properes visites als serveis de JOAN SOLER SANGLAS, SLP 
Unipersonal per identificar de forma anònima al visitant. Els objectius principals que es persegueixen són:

Permetre la identificació anònima dels usuaris navegants a través de la "Cookie" (identifica navegadors i 
dispositius, no persones) i per tant la comptabilització aproximada del nombre de visitants i la seva 
tendència en el temps. 
Identificar de forma anònima dels continguts més visitats i per tant més atractius per als usuaris
Saber si l'usuari que està accedint és nou o repeteix visita.



Important: Llevat que l'Usuari decideixi registrar-se en alguna web de JOAN SOLER SANGLAS, SLP 
Unipersonal, la cookie no anirà associada a cap dada de caràcter personal que pugui identificar-lo. Aquestes
cookies només seran utilitzades amb propòsits estadístics que ajudin a l'optimització de l'experiència dels 
usuaris en el lloc.

Més informació sobre la política de privacitat d'aquestes eines d'analítica a:
Google Analytics
 
Les empreses que generen aquestes cookies tenen les seves pròpies polítiques de privacitat.
 
 
3. Com desactivar les cookies al navegador:

La majoria de navegadors actualment permeten a l'usuari configurar si desitgen acceptar cookies i quines 
d'elles. Aquests ajustaments normalment es troba en les 'opcions' o 'Preferències' del menú del seu 
navegador.

Aquestes són les instruccions per a configurar les galetes en els principals navegadors:

Chrome: Configuració -> Mostra opcions avançades -> Privacitat -> Configuració de contingut.
Per a més informació, podeu consultar el suport de Google o l'Ajuda del navegador.

Firefox: Eines -> Opcions -> Privacitat -> Historial -> Configuració Personalitzada.
Per a més informació, podeu consultar el suport de Mozilla o l'Ajuda del navegador.

Internet Explorer: Eines -> Opcions d'Internet -> Privacitat -> Configuració.
Per a més informació, podeu consultar el suport de Microsoft o l'Ajuda del navegador.

Safari: Preferències -> Seguretat.
Per a més informació, podeu consultar el suport d'Apple o l'Ajuda del navegador.


