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POLÍTICA DE COOKIES 

Política de cookies 

1. Definició de cookie 

Les cookies (galetes) són fitxers que es descarreguen al seu ordinador en accedir a la majoria de locs web. 
Permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de 
navegació d'un usuari o del seu equip (preferències del lloc, informació del perfil, etc.) i, depenent de la informació 
que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden fer servir per a reconèixer l'usuari. 

Les cookies poden ser pròpies o de tercers. Les pròpies són aquelles establertes pel domini del mateix lloc web, 
mentre que les de tercers provenen d’altres fonts externes, com poden ser anuncis, imatges, etc. inserits a les 
pàgines. 

Per a determinades funcions del lloc web www.calendariadvent.com és necessari tenir habilitades les cookies. 

 

2. Quina informació s’emmagatzema en una cookie? 

Les cookies no solen emmagatzemar informació sensible sobre l’usuari,sinó que desen dades de caràcter tècnic, 
preferències de navegació, personalització de continguts, etc. El servidor web no l’associa a vostè com a persona, 
sinó al seu navegador. 

 

3. Classificació de les cookies 

Segons el període en quèresten actives: 

• De sessió: són cookies temporals que es creen quan l’usuari visita el lloc web i caduquen quan aquest 
finalitza la sessió, per la qual cosa no queden registrades a l’equip. 

• Persistents: s’emmagatzemen a l’equip més enllà de la sessió de navegació. Permeten als llocs web 
recordar les preferències i ajustos de l’usuari quan aquest hi accedeix de nou. Es mantenen actives durant 
un temps establert, que pot anar des d’alguns minuts fins a diversos anys. 

Segons l’entitat que les gestiona: 

• Pròpies: són aquelles establertes pel domini del lloc web que s’està visitant i són essencials per al seu 
funcionament. 

• De tercers: provenen d’altres fonts externes,com poden ser anuncis, imatges, etc. inserits a les pàgines. 
Tenen finalitats estadístiques. 

Segons la seva finalitat: 
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• Tècniques: són les més elementals i permeten, entre altres coses, saber si està navegant un humà o una 
aplicació automatitzada, si navega un usuari anònim o un de registrat, etc. Es tracta de tasques bàsiques 
per al funcionament de qualsevol web dinàmica. 

• D’anàlisi: recullen informació sobre el tipus de navegació que s’està realitzant, les secciones que més es 
visiten, els productes consultats, la franja horària d’ús, l’idioma, etc. La seva finalitat és introduir millores a 
partir de l’anàlisi dels comportaments de navegació. 

• Publicitàries: permeten la gestió de la publicitat als espais que s’hagin habilitat a les pàgines web, en 
funció de la navegació de l’usuari, el seu país de procedència, l’idioma, etc. 

 

4. Quines s’utilitzen, per a què serveixen i durant quant de temps s’emmagatzemen 

El lloc web www.calendariadvent.com utilitza els següents tipus de cookies de tercers per al seu correcte 
funcionament o per a finalitats estadístiques i/o publicitàries: 

Google analítics 

Cookie info 
 

Altres cookies no previstes: Tenint en compte les característiques d’Internet i dels llocs web, no sempre podem 
comptar amb la informació de les cookies que col·loquen terceres parts a través del lloc web 
www.calendariadvent.com. Això s’aplica especialment quan el nostre web conté elements integrats: textos, 
documents, imatges o vídeos que s’emmagatzemen fora del nostre lloc, però que es mostren a través d’ell. En 
conseqüència, en cas que es trobi amb aquest tipus de cookies al nostre web i no estiguin enumerades en la llista 
anterior, li preguem que ens ho comuniqui. També pot posar-se en contacte directament amb aquest tercer per a 
demanar-li informació sobre les cookies que col·loca, la seva finalitat i durada, i com garanteix la seva privacitat. 

 

5. Acceptació de la Política de cookies 

www.calendariadvent.com mostra informació sobre la seva Política de cookies a la part superior de qualsevol pàgina 
amb cada inici de sessió. 

Davant aquesta informació és possible dur a terme les següents accions:  

1. Acceptar cookies. No es tornarà a visualitzar aquest avís en accedir a qualsevol pàgina del lloc 
web durant la sessió actual. 

2. Més informació. Podrà obtenir tota la informació relacionada amb les cookies que utilitza la web 
www.calendariadvent.com. 
 

6. Formes de desactivar-les  

Les cookies emmagatzemades a l’ordinador poden desactivar-se seguint les indicacions del propi navegador 
(normalment a través de l’apartat “ajuda” del menú). Cal tenir present, però, que la desactivació d'alguna cookie pot 
impedir o dificultar la navegació o la prestació dels serveis oferts en aquesta web. 

Li facilitem a continuació els enllaços per a modificar la configuració de les cookies als principals navegadors: 

- Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie="ie-10" 

- Firefox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies 

- Chrome:support.google.com/chrome/answer/95647?hl="es" 

- Safari:www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/ 
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Pot trobar més informació sobre les cookies i la seva desactivació a la pàgina www.aboutcookies.org 

 

7. Què ocorre si desactivem les cookies? 

Perquè entengui l’abast que pot tenir desactivar les cookies li mostrem uns exemples: 

• No podrà compartir continguts d’aquesta web a Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social. 

• El lloc web no podrà adaptar els continguts a les seves preferències personals, com sol passar en les 
botigues en línia. 

• No podrà accedir a l’àrea personal de la web en el cas que n’hi hagi. 

• Botigues en línia: Li serà impossible realitzar compres online; hauran de ser telefòniques o visitant la 
botiga física si és que disposa d’ella. 

• No serà possible personalitzar les seves preferències geogràfiques com la franja horària, divisa o idioma. 

• El lloc web no podrà realitzar analítiques sobre visitants i trànsit a la web, el que dificultarà que aquesta 
sigui competitiva. 

• No podrà escriure al blog, ni pujar fotos, enviar comentaris o valorar i puntuar continguts. El lloc web 
tampoc podrà saber si vostè és un humà o una aplicació automatitzada que publica spam. 

• No es podrà mostrar publicitat sectoritzada, el que reduirà els ingressos publicitaris de la web. 

• Totes les xarxes socials fan servir cookies, si les desactiva no podrà utilitzar cap xarxa social. 

 

8. Es poden eliminar les cookies? 

Sí. No només eliminar, sinó també bloquejar, de forma general o particular per a un domini específic. Per eliminar 
les cookies d’un lloc web ha d’anar a la configuració del seu navegador i allà podrà cercar les associades al domini 
en qüestió i procedir a la seva eliminació. 

 

Notes addicionals 

• Ni aquesta web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la 
veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política 
de cookies. 

• Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les cookies i des d’aquest lloc 
s’ha de poder fer ús del dret a la seva eliminació o desactivació. Ni aquesta web ni els seus 
representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les cookies per part 
dels navegadors. 

• En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la seva decisió de no 
acceptar-les. 

Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de cookies no dubti en comunicar-se amb nosaltres a través 
de la secció de contacte de la web. 
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