Política de Cookies
QUÈ SÓN LES COOKIES?
Una “Cookie” és un petit arxiu que s’emmagatzema en l’ordinador de l’usuari, tablet, telèfon intel·ligent
o qualsevol altre dispositiu amb informació sobre la navegació. El conjunt de “cookies”, ens ajuda a
millorar la qualitat de la nostra web, i ens permet saber que pàgines troben els nostres usuaris útils i
quins no. Les cookies són essencials per al funcionament d’internet, aportant innombrables avantatges
en la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i usabilitat de la nostra web. Tingui en
compte que les cookies no poden danyar el seu equip i que, en canvi, el que estiguin activades ens
ajuden a identificar i resoldre errors.
Tipus de cookies
La informació que li proporcionem a continuació l’ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies:
• Cookies pròpies: Són aquelles que s’envien al seu equip des dels nostres propis equips o dominis i
des del qual prestem el servei que ens sol·licita.
• Cookies de tercers: Són aquelles que s’envien al seu equip des d’un equip o domini que no és
gestionat per nosaltres, sinó per una altra entitat col·laboradora. Com per exemple, les usades per
xarxes socials, o per contingut extern com Google Maps.
• Cookies de sessió: Són cookies temporals que romanen en l’arxiu de cookies del seu navegador fins
que abandona la pàgina web, per la qual cosa cap queda registrada en el disc dur del seu ordinador.
La informació obtinguda per mitjà d’aquestes cookies, serveixen per a analitzar pautes de trànsit en
la web. A la llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per a millorar el contingut i
facilitar el seu ús.
• Cookies persistents: són emmagatzemades en el disc dur i la nostra web les llegeix cada vegada
que realitza una nova visita. Una cookie permanent posseeix una data d’expiració determinada. La
cookie deixarà de funcionar després d’aquesta data. Aquestes cookies les utilitzem, generalment,
per a facilitar els serveis de registre.
• Cookies tècniques: Són aquelles necessàries per a la navegació i el bon funcionament de la nostra
pàgina web. Permeten, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, accedir a parts
d’accés restringit, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per a poder difondre
vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials.
• Cookies de personalització: Són aquelles que li permeten accedir al servei amb unes característiques predefinides en funció d’una sèrie de criteris, com per exemple l’idioma, el tipus de navegador
a través del qual s’accedeix al servei, la configuració regional des d’on s’accedeix al servei, etc.
• Cookies d’anàlisis: Són aquelles que ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el
mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris dels serveis-prestats. Per a
això s’analitza la seva navegació en la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l’oferta de
productes i serveis que oferim.
• Cookies publicitàries: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels
espais publicitaris que es poguessin incloure en la nostra pàgina web.
• Cookies de publicitat comportamental: Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada. Gràcies a elles, podem conèixer
els hàbits de navegació en internet i mostrar-te publicitat relacionada amb el teu perfil de navegació.
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En concret www.tarracogel.cat utilitza les cookies següents: 1P_JAR, ANID, APISID, CONSENT, DV, HSID,
NID, OTZ, SAPISID, SEARCH_SAMESITE, SERVERID87219, SID, SIDCC, SSID, cookie_notice_accepted,
wp-settings-1, wp-settings-2, wp-settings-time-1, wp-settings-time-2
A més, alguns Serveis poden utilitzar connectors amb xarxes socials tals com Faceboock o Twitter. Quan
un usuari es registra en un Servei amb credencials d’una xarxa social, autoritza la xarxa social a guardar
una cookie persistent que recorda la seva identitat i li garanteix accés als Serveis fins que expiri.
L’usuari pot esborrar aquesta cookie i revocar l’accés als Serveis mitjançant xarxes socials actualitzant
les seves preferències en la xarxa social que especifica.
En la pàgina web de TARRACOGEL utilitzem Google Analytics, un servei d’analítica web desenvolupada
per Google, que presta un servei de mesurament i anàlisi de la navegació. Pot trobar més informació
sobre aquest tema i inhabilitar l’ús d’aquestes cookies en: http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html
CONFIGURAR O DESHABILITAR.
L’Usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció del
seu navegador d’internet. En el cas que no es permeti la instal·lació de cookies és possible que no pugui
accedir a algun dels serveis o que impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.
Podeu trobar informació sobre com fer-ho, en relació amb els navegadors més comuns, en els links que
s’inclouen a continuació.
Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Firefox: http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es/&answer=95647
Safari: http://suport.apple.com/kb/ph5042
CONSENTIMENT.
En navegar i continuar en la nostra pàgina web, ens indica que està consentint l’ús de les galetes per a
poder enunciades, i en les condicions contingudes en la present Política de Cookies.
Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.

