Política de galetes (Cookies)
La present Política de Cookies pretén proporcionar la informació necessària perquè qualsevol usuari
del lloc web pugui decidir si vol permetre la instal·lació de les cookies utilitzades per Business Tic
Consultoria i com gestionar-les. Per això , proporcionem un seguit de nocions bàsiques el
coneixement considerem essencial (què són les galetes i per a què poden servir , o com desactivar
o esborrar ) per a qualsevol usuari d'internet , i facilitem la identificació de les nostres galetes.
La informació sobre la Política de galetes de BUSINESS TIC CONSULTORIA es proporciona a
través de dues capes : la primera, un " avís" al peu de pàgina del lloc web , en el qual s'adverteix de
la instal·lació de cookies no exemptes - descrivint la seva finalitat- en cas de prosseguir la navegació
sense modificar la configuració del navegador i es proporciona un enllaç a aquesta Política perquè
l'usuari pugui conèixer amb més detall el seu contingut i funcionament, sent aquesta la segona capa
d'informació .
La nostra Política de cookies és pública i permanentment accessibles a través de l'enllaç habilitat en
el lloc web , denominat " Cookies" , al qual poden accedir els usuaris per mantenir informats en tot
moment .
Aquesta Política de galetes pot actualitzar en qualsevol moment , com a conseqüència d'un canvi
normatiu o com a conseqüència de qualsevol canvi en la configuració de les galetes utilitzades .
BUSINESS TIC CONSULTORIA pot utilitzar cookies , i altres tecnologies similars , per
emmagatzemar i recuperar informació dels equips terminals dels usuaris dels seus llocs web (en
endavant, denominades conjuntament " Cookies" ) .
Les cookies són arxius o programes informàtics , enviats a un navegador per mitjà d'un servidor web
, que emmagatzemen informació a l'equip de l'usuari, en accedir o navegar per un lloc web , i
permeten que s'accedeixi a aquesta després de la seva instal·lació. En altres paraules , són
elements d'informació que un lloc web instal·la al seu dispositiu quan el visita . Aquests dispositius
poden contenir informació sobre els hàbits de navegació dels usuaris o de l'equip en què s'instal·len
, o fins i tot poden utilitzar-se per reconèixer l'usuari .

Tipus de Cookies
Hi ha diversos tipus de cookies en funció de la finalitat per a la qual s'utilitzen. BUSINESS TIC
CONSULTORIA utilitza els següents tipus de galetes:
Galetes tècniques : Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web i
la utilització de les diferents opcions o serveis que existeixen en ella com , per exemple , identificar
la sessió , accedir a parts d'accés restringit , realitzar el procés de compra d'una comanda o
compartir continguts a través de xarxes socials .
Galetes analítiques : Són aquelles que ens permeten fer el seguiment i anàlisi del comportament
dels usuaris del nostre lloc web . Utilitzem els serveis de Google Analitycs per realitzar aquestes
anàlisis . Les condicions d'aquests serveis poden consultar-se en les següents adreces
: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Galetes publicitàries : són aquelles que ens permeten gestionar , de la forma més eficaç possible ,
els espais publicitaris del nostre lloc web , en base a criteris com el contingut editat o la freqüència
amb què es mostren anuncis .
Galetes socials : Són aquelles que els proveïdors de serveis de xarxes socials poden instal · lar
quan l'usuari selecciona compartir un determinat contingut del nostre lloc web a la xarxa social que
operen . Les condicions d'aquests serveis poden consultar-se en les següents adreces :
Facebook : https://www.facebook.com/about/privacy/cookies
Twitter : https://twitter.com/privacy
Google Plus / YouTube : http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types

Les cookies que utilitzem són anònimes i no proporcionen referències que permetin deduir dades
personals de l'usuari. Per conèixer la nostra política de protecció de dades de caràcter personal
consulta la nostra política de Privacitat.

Gestió de Cookies
La instal·lació de les cookies es produirà després d'obtenir el consentiment dels usuaris .
Considerem que hem obtingut aquest consentiment si l'usuari navega pel nostre lloc web , o si
realitza determinades accions que impliquen l'autorització expressa de la instal·lació de les cookies
(p. ex en registrar-se com a usuari) .
Si l'usuari desitja revocar el consentiment prestat haurà d'eliminar les galetes instal · lades i , si
escau , modificar les seves preferències sobre l'acceptació de cookies mitjançant les opcions del seu
navegador . Per evitar que s'instal·lin en el futur haurà d'activar les opcions de Navegació Privada o
"Do - Not - Track " previstes en el seu navegador , és a dir , bloquejar o desactivar la instal·lació de
cookies .
Per permetre , bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu equip o dispositiu mitjançant la
configuració de les opcions del navegador instal·lat, has de seguir les instruccions proporcionades
pel propi navegador . A continuació et proporcionem els enllaços per configurar les galetes dels
navegadors més populars :

•
•
•
•
•

Internet Explorer: Eliminar y administrar cookies
Mozilla Firefox: Borrar Cookies; Impedir que los sitios web guarden sus preferencias o estados de
sesión en Firefox
Google Chrome: Cómo administrar cookies y datos de sitios
Opera: cookies
Safari: Ajustes web de Safari
Si utilitzes qualsevol altre navegador , o els enllaços proporcionats no contenen la informació que
desitges, pots localitzar com gestionar les galetes que s'instal·len en el teu equip accedint al menú "
Opcions " o " Configuració" - o equivalent - del navegador , o bé consultant la secció de " Ajuda " o "
Suport " del propi navegador.
Hi ha navegadors que permeten configurar regles específiques- excepcions - per administrar les
galetes a llocs web , de manera que poden inhabilitar les galetes de tots els llocs excepte d'aquells
en els quals es confiï.
En cas de bloquejar o desactivar l'ús de cookies en el teu navegador és possible que alguns serveis
o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles .
Recorda que has de configurar les teves preferències en tots els dispositius que utilitzis per navegar
per internet.

