Política de galetes (cookies)
Què són les galetes?
Les galetes són petits arxius que algunes plataformes, com els webs, poden
instal·lar al vostre ordinador, telèfon intel·ligent, tauleta tàctic o televisió
connectada. Les seves funcions poden ser diverses: emmagatzemar les vostres
preferències de navegació i recollir informació estadística, entre d'altres A
vegades, les galetes s’utilitzen per emmagatzemar informació bàsica sobre els
hàbits de navegació de l’usuari, o del seu equip, fins a arribar al punt de poder
reconèixer-lo.

Quin ús fem de les galetes?
Navegar per aquest portal suposa que es poden instal·lar els següents tipus de
galetes:
•

Galetes de millora del rendiment
Aquest tipus de galetes conserva les vostres preferències per certes
eines, o serveis, estalviant-vos haver de configurar-les de nou cada
vegada que torneu a visitar el nostre portal i, en determinats casos,
poder ser aportades per tercers. Alguns exemples són: nom d'usuari,
idioma del lloc web, preferències d’ordenació d’articles.

•

Galetes d’anàlisi estadístic
Són les que permeten quantificar el nombre de visitants i analitzar
estadísticament l’ús que fan dels nostres serveis. Gracies a elles
podem estudiar la navegació pel nostre web i millorar l’oferta de
serveis que oferim.

•

Galetes de geolocalització
Aquestes, són utilitzades per programes que intenten localitzar
geogràficament la situació de l’ordinador, telèfon intel·ligent,
tauleta tàctic o televisió connectada, de forma que, amb el més
absolut anonimat, es puguin oferir continguts i serveis més
adequats, i també proporcionar-vos dades exactes sobre la
localització dels nostres serveis, com pot ser, la forma més ràpida i
exacta d’arribar al nostre despatx, així com d’altres d’interès per
poder interactuar amb nosaltres.

•

Altres galetes de tercers
Algunes de les nostres pàgines poden instal·lar galetes de tercers
que permeten gestionar i millorar el servei que aquests ofereixen.
Un exemple d’aquest ús podria ser els enllaços a xarxes socials que
permeten compartir els nostres continguts.

