Política de Cookies
QUÈ SÓN LES COOKIES ?
Les cookies són arxius que les pàgines web s'emmagatzemen en el navegador
de l' usuari que les visita , necessàries per aportar a la navegació web
avantatges en la prestació de serveis interactius .
Tipus possibles de cookies
Galetes de sessió : Són un tipus de cookies dissenyades per recollir i
emmagatzemar dades mentre l'usuari accedeix a una pàgina web , i no queda
registrada en el disc de l'usuari .
Galetes persistents : Són un tipus de cookies en el qual les dades segueixen
emmagatzemats en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període
definit pel responsable de la galeta , i que pot anar d'uns minuts a diversos
anys .
Les galetes també poden ser:
Propies: són galetes generades per la pròpia pàgina web que s'està visitant .
De tercers : són galetes que es reben en navegar per aquesta pàgina web ,
però que han estat generades per un tercer servei que es troba allotjat en ella .
Caps de les galetes
Fins tècnics : Són necessàries per al funcionament de la pàgina web . Són les
denominades també estrictament necessàries . Fan possible el control de
trànsit des del servidor a múltiples usuaris al mateix temps , la identificació i
l'accés com a usuari del sistema , etc .
Personalització : Fan possible que cada usuari pugui configurar aspectes com
el llenguatge en el qual voleu veure la pàgina web o la configuració regional .
Anàlisi o rendiment : Permeten mesurar el nombre de visites i criteris de
navegació de diferents àrees de la web de forma anònima .
Publicitat : Permeten implementar paràmetres d'eficiència en la publicitat oferta
a les pàgines web .

Publicitat comportamental : Permeten implementar paràmetres d'eficiència en la
publicitat oferta a les pàgines web , basats en informació sobre el
comportament
dels
usuaris
.
Ús de Cookies
www.cevo.cat utilitza les següents COOKIES : galetes d'anàlisi, en concret
galetes de Google Analytics , i galetes publicitàries .
Galetes d'anàlisi: Són aquelles que permeten al responsable de les mateixes ,
el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als que
estan vinculades . La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies
s'utilitza en el mesurament de l'activitat dels llocs web , aplicació o plataforma i
per a l'elaboració de perfils de navegació dels usuaris d'aquests llocs ,
aplicacions i plataformes , per tal d'introduir millores en funció de l'anàlisi de les
dades d'ús que fan els usuaris del servei .
Galetes publicitàries : Són aquelles que permeten la gestió , de la forma més
eficaç possible , dels espais publicitaris que , si escau , l'editor hagi inclòs en
una pàgina web , aplicació o plataforma des de la que presta el servei sol ·
licitat d'acord amb criteris com el contingut editat o la freqüència en què es
mostren els anuncis .
Galetes de publicitat comportamental : Són aquelles que permeten la gestió ,
de la forma més eficaç possible , dels espais publicitaris que , si escau , l'editor
hagi inclòs en una pàgina web , aplicació o plataforma des de la que presta el
servei sol · licitat . Aquestes galetes emmagatzemen informació del
comportament dels usuaris obtinguda a través de l'observació continuada dels
seus hàbits de navegació , el que permet desenvolupar un perfil específic per
mostrar publicitat en funció d'aquest.
estrictament necessàries
Les galetes estrictament necessàries li permeten navegar per la pàgina web i
utilitzar les seves funcions essencials . Aquestes galetes no recullen cap
informació sobre la seva navegació que pugui ser utilitzada per accions de
màrqueting o per recordar per què pàgines ha navegat .

