Política de cookies

PROFESSIONALS CRISTIANS DE CATALUNYA amb domicili al BARCELONA, utilitza
cookies per al funcionament del seu lloc web.

Les cookies són fitxers de text que contenen petites quantitats d'informació que es
descarreguen al seu ordinador o dispositiu mòbil quan vostè visita un lloc web. Les cookies
s'envien de tornada al lloc web original a cada visita posterior, o a un altre lloc web que les
reconeix. Les cookies són útils perquè permeten a un lloc web reconèixer el dispositiu de
l'usuari. Les cookies poden realitzar diferents funcions com permetre navegar entre les pàgines
de manera eficient, recordant les seves preferències, i en general millorar la navegació de
l'usuari.

DENOMINACIÓ

NOM TÈCNIC

FINALITAT

INFORMACIÓ RECOPILADA

TERMINI DE PERMANÈNCIA

Google analytics

_utma
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Anàlisi

Recompte de quantes vegades visita el lloc web un usuari

Persistent

Google analytics

_utmb y _utmc

Anàlisi

Calcula quant s’ha terminat una sessió

Sessió

Google analytics

_utmz

Anàlisi
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Registrar l’origen de l’usuari, així com els keywords.

Persistent

Detecció d’idioma

df20034d6aa4b3f0020e446d6ed409e8

Personalització

Registrar l’origen de l’usuari

Sessió

Compartir continguts

_atuvc

Personalització

Compartir contigunts mitjançant altres webs o correu electrònic
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Sessió

Pel que fa als tipus de cookies, aquestes es classifiquen segons l'entitat que les gestioni, així,
tenim les pròpies i les de tercer, segons el termini que romanen activades de sessió o
persistents, segons la seva finalitat, tècniques, de personalització, d'anàlisi, publicitàries i de
publicitat comportamental.

L'informem dels tipus de cookies que s'utilitzen en aquest lloc web i la seva finalitat:

PROFESSIONALS CRISTIANS DE CATALUNYA utilitza cookiesde Google Analytics, la
configuració d'aquestes cookiesestà predeterminada pel servei que ofereix Google, motiu pel
qual li suggerim que consulti la pàgina de privadesa de Google Analytics,
&nbsp;
http://www.google.com/policies/privacy/
per obtenir més informació sobre les cookies que utilitza i com deshabilitar-les (entenent-se que
no som responsables del contingut o la veracitat dels llocs web de tercers).

L'usuari pot lliurement decidir sobre la implantació o no al seu disc dur de les nostres cookies i
la seva eliminació, seguint el procediment establert a la secció d'ajuda del seu navegador.
L'usuari pot també configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les
cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en aquest
moment la implantació o no al seu disc dur.

El fet que l'usuari configuri el seu navegador per rebutjar totes les cookies o expressament les
nostres cookies, pot implicar que no pugui realitzar el procés de compra o contractació, però no
impedeix la visualització de les pàgines ni interferirà en la navegació.

Desactivació de les cookies:

L'usuari pot lliurement decidir sobre la implantació o no en el seu disc dur de les nostres
cookies així com la seva eliminació, seguint el procediment establert en la secció d'ajuda del
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seu navegador. L'usuari pot també configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per
defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir
en aquest moment la seva implantació o no en el seu disc dur.

Enllaços als fabricants de dispositius i navegadors per a la gestió o desactivació de cookies en
el seu navegador:

Per a Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Per Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Per Safari:

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

Per Firefox:

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

Per Opera:

5/6

Política de cookies

http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html

Per Android:

http://support.google.com/android/?hl=es

Per Blackberry:

http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the
_browser_60_1072866_11.jsp

Per Windows Phone:

http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-set
tings

El fet que l'usuari configuri el seu navegador per rebutjar totes les cookies o expressament
nostres cookies pot suposar que no sigui possible accedir a alguns dels serveis i que la seva
experiència en la nostra web pugui resultar menys satisfactòria.
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