POLÍTICA DE COOKIES DE “MEDI AMBIENT ALT EMPORDÀ”
(compostatge.residus-altemporda.org)

Què són les cookies?
Una cookie o galeta és un fitxer que es descarrega a l’ordinador quan s’accedeix a
determinades pàgines web. Les cookies permeten, entre altres coses, emmagatzemar i
recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari o del seu equip i, depenent de
la informació que continguin i de com s’utilitzi el seu equip, podrien identificar un usuari.

Per a què utilitza cookies aquesta pàgina web i quines són?
Aquesta pàgina web utilitza cookies per a una sèrie de propòsits que es detallen més endavant.
Les cookies es poden classificar en:








Cookies d’ anàlisi: són aquelles cookies que, ja siguin pròpies o de tercers, permeten
quantificar el nombre d’usuaris per a elaborar medició i anàlisi estadístic de la
utilització que fan aquests usuaris del lloc web o servei. Per això s’utilitza la navegació
en aquest lloc web per tal de millorar l’experiència de l’usuari.
Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través de la
pàgina web o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en aquesta
existeixen. Per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, identificar la
sessió, accedir a les àrees web d’accés restringit, recordar els elements que integren
una petició, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment,
utilitzar elements de seguretat durant la navegació i emmagatzemar continguts per a la
difusió d’arxius multimèdia (vídeos o so).
Cookies sobre personalització: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei
amb algunes característiques de caràcter general predefinides en el seu lloc de treball
o pel propi usuari. Per exemple, l’idioma, el tipus de navegador a través del què
s’accedeix al servei, el disseny de continguts seleccionat, la geolocalització del
terminal o la configuració regional des d’on s’accedeix al servei.
Cookies sobre preferències: aquestes cookies permeten que el lloc web recordi
informació sobre canvis en l’aspecte o comportament del lloc web, com l’idioma
preferit o la regió on et trobes. Per exemple, al recordar la regió, un lloc web pot
proporcionar notícies locals (tràfic, butlletins, dades meteorològiques, etc). Aquestes
cookies també permeten canviar el tamany del text, la font i altres parts d’una pàgina
que siguin personalitzables.

Aquest lloc web utilitza les següents cookies:
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Propòsit

Més informació

Recull informació sobre els
hàbits de navegació dels
usuaris pel lloc web amb la
finalitat de conèixer l’origen
de les visites i altres dades
similars per a obtenir
informació estadística. No
guarda dades personals dels
usuaris, ni adreces postals
concretes del lloc de d’on es
connecten.

Google Analytics Centro de privacidad
de Google:
http://www.google.com/intl/es/policies/
privacy/

Recull informació sobre l’inici
de sessió i les preferències de
navegació dels usuaris, que és
requerida pel llenguatge de
programació d’aquest lloc web
per a interactuar
adequadament amb el servidor
web. Aquesta cookie és
necessària per al funcionament
del web.

Política de cookies:
compostatge.residusaltemporda.org/Documents/PDF/Politic
a_Cookies_MediAmbient_AltEmporda_
Compostatge.pdf

Propia
Recull informació sobre les
(preferència) preferències de l’usuari per a
utilitzar cookies

Nota: Las cookies de tipus 'Pròpies' són utilitzades només pel propietari d’aquest lloc web i les
cookies 'de tercers' són utilitzades, pel prestador del servei que està detallat al quadre anterior.

Com es poden desactivar o eliminar aquestes cookies?
Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al seu ordinador mitjançant
la configuració de les opcions del navegador que utilitzi:
 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
 Explorer:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer-9
 Safari:
http://support.apple.com/kb/ph5042
 Opera:
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
 Altres navegadors: consulti la documentació del navegador que tingui instal·lat.

Complement d’inhabilitació de Google Analytics per a navegadors
Si vostè no vol permetre les cookies analítiques de Google Analytics en cap dels navegadors
que tingui instal·lats al seu ordinador, de forma que no s’enviï cap informació seva a Google
Analytics, pot descargar un complement que realitza aquesta funció des d’aquest enllaç:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

