POLÍTICA DE COOKIES
Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines
web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar
informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació
que continguin i de la forma en què s'utilitzi el seu equip, poden servir per reconèixer-ho. El
navegador de l’usuari memoritza cookies en el disc dur només durant la sessió actual ocupant
un espai de memòria mínim i no perjudica a l’ordinador. Les cookies no contenen cap classe
d’informació personal específica, i la majoria de les mateixes es borren del disc dur al finalitzar
la sessió del navegador.
Existeixen varis tipus de cookies en funció de diferents criteris:
En funció de la titularitat:
•
•

Cookies pròpies: Són les que pertanyen al titular de la web.
Cookies de tercers: Són les que la titularitat és d’un tercer, diferent al de la web, que
serà qui tracti la informació recollida.

En funció de la seva finalitat:
•
•

Cookies tècniques i/o de personalització: Són aquelles que serveixen per millorar el
servei, localitzar incidències, reconèixer l’usuari, etc.
Cookies d’anàlisis i/o de publicitat: Són aquelles que serveixen per analitzar informació
sobre la navegació i oferir publicitat, sigui genèrica o personalitzada.

Actualment les cookies que utilitza la pàgina web montessori-palau.net són les següents:
•

•

Cookies tècniques: Són cookies pròpies, de sessió, d’identificació, de configuració i
registre, estrictament necessàries per la identificació de l’usuari i per la prestació dels
serveis sol·licitats per l’usuari.
Cookies d’anàlisis: Són cookies de tercers, concretament Google Analytics, per
recopilar informació per realitzar estadístiques d’ús de la nostra web.

L’accés i la navegació per la nostra web o la utilització dels nostres serveis impliquen
l’acceptació i el ús que en fem de les cookies.
Tanmateix, vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip
mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador. Pot 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-internetexplorer-9
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Li informem, no obstant això, de la possibilitat que la desactivació d'alguna cookie impedeixi o
dificulti la navegació o la prestació dels serveis oferts en aquesta web.

