POLÍTICA DE COOKIES
Per tal de facilitar la navegació pel lloc web CALALBAREDA.COM propietat de JOSEP ALBAREDA
SALVADÓ amb NIF: 39658214G i domicili a Carretera d’Artesa, 8 25310 Agramunt (LLEIDA), l’informem
que utilitza cookies o altres fitxers amb funcionalitats similars (en endavant, les "Cookies").

Què és una cookie?
Les cookies són fitxers que contenen una petita quantitat d’informació que es descarrega al dispositiu
de l’usuari quan visita una pàgina web. El seu propòsit principal és reconèixer l'usuari cada vegada que
accedeix al lloc web, permetent també millorar la qualitat i oferir un millor ús de la web.
Les cookies són essencials pel funcionament d’Internet, ja que ajuden, entre altres funcions, a identificar
i resoldre possibles errors en el funcionament del lloc web.

Ús de cookies per part de CALALBAREDA.COM
L’accés al lloc web implica l’acceptació expressa de l’ús de les cookies detallades en aquesta Política en
aquells dispositius utilitzats per fer aquest accés. Si es desactiven les cookies, és possible que l’ús del lloc
web no sigui òptim i és possible que algunes de les utilitats disponibles al lloc web no funcionin
correctament.
Concretament, CALALBAREDA.COM utilitza cookies per identificar aquells usuaris que accepten l’ús de
cookies pel lloc web que permet la instal·lació de les mateixes i oferir una experiència de navegació més
còmoda.
Les cookies també ajuden i protegeixen els usuaris de possibles atacs que puguin rebre de tercers.

Cookies tècniques i de personalització:
Aquestes cookies faciliten l’accés i la navegació de l’usuari a través del lloc web en cadascuna de les
seves visites al mateix i l’ús de les diferents opcions o serveis que existeixen, com, per exemple, l’idioma
predeterminat que l’usuari utilitza al lloc web.

Llista de cookies que fem servir:
Cookie: NID
Caduca: 6 mesos
Informació: Recopila dades dels usuaris quan torna a GoogleMaps amb finalitats de màrqueting.

Configuració de l'usuari per evitar les cookies
En compliment de la normativa legal vigent, us proporcionem informació que us permet configurar el
navegador / navegadors d’Internet per mantenir la vostra privadesa i seguretat en relació amb les
cookies. Per tant, us proporcionem la informació i els enllaços als llocs oficials d’assistència dels
principals navegadors perquè pugueu decidir si accepteu o no l’ús de cookies.
Per tant, podeu bloquejar les cookies mitjançant les eines de configuració del navegador o configurar el
navegador perquè us notifiqui quan un servidor vol desar una cookie:
Internet Explorer: Eines - Opcions d’Internet - Privacitat - Configuració;
Firefox: Eines - Opcions - Privadesa - Historial – Settings - Configuració personalitzada;
Chrome: Configuració - Mostra opcions avançades - Privadesa - Settings - Configuració del contingut;
Safari: Preferències - Seguretat.
Si l'usuari decideix desactivar totes les cookies, la qualitat i la rapidesa del servei poden disminuir. Podeu
obtenir més informació sobre les cookies a: www.allaboutcookies.org

Si teniu cap pregunta sobre aquesta política de cookies, podeu contactar amb CAL ALBAREDA a
info@calalbareda.com

