POLÍTICA DE COOKIES
L'informem que a www.catei.cat utilitzem cookies a fi de facilitar l'ús i navegació a través
de la pàgina web i millorar la qualitat de la pàgina d'acord als hàbits i estils de navegació
dels usuaris.

1. Què són les cookies?
Són fitxers que es descarreguen en l'ordinador, telèfon intel·ligent o tablet de l'usuari
quan accedeix a una pàgina web i permeten al titular d'aquesta pàgina emmagatzemar
o recuperar determinada informació sobre múltiples variables, com per exemple; el
nombre de vegades que la pàgina ha estat visitada per l'usuari, garantir la sessió de
l'usuari mentre navega per la pàgina, etc.

2. Tipologia de cookies
A continuació oferim informació sobre el tipus de cookies utilitzades en www.catei.cat i
la finalitat d'aquestes:
2.1. Tipus de cookies segons l'entitat que les gestioni
Segons qui sigui l'entitat que gestioni l'equip o domini des d'on s'envien les cookies i
tracti les dades que s'obtinguin, podem distingir:
-

Cookies pròpies: Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des de
www.catei.cat.

-

Cookies de tercers: Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un
equip o domini que no és gestionat per l'editor, sinó per una altra entitat que tracta
les dades obtingudes través de les cookies. Aquesta pàgina web no inclou cookies
de tercers.

2.2. Tipus de cookies segons el termini de temps que romanen activades en
l'equip terminal
-

Cookies de sessió: Són un tipus de cookies dissenyades per a recaptar i
emmagatzemar dades mentre l'usuari accedeix a una pàgina web. Com el seu propi
nom indica, aquestes cookies s'emmagatzemen en la seva terminal fins que finalitzi
la sessió de navegació de l'usuari.

-

Cookies persistents: Són un tipus de cookies en el qual les dades segueixen
emmagatzemades en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període
definit pel responsable de la cookie, i que pot anar d'uns minuts a diversos anys.

2.3. Tipus de cookies segons la seva finalitat
-

Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través de la
pàgina web o la plataforma i la utilització de les diferents opcions o serveis que en
ella existeixin com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades,
identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, utilitzar elements de seguretat
durant la navegació o emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o
compartir continguts a través de xarxes socials.

-

Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l'usuari accedir al servei
amb algunes característiques predefinides en funció d'una sèrie de criteris en el

terminal de l'usuari com per exemple, el tipus de navegador a través del qual
accedeix al servei, la configuració regional des d'on accedeix al servei, etc. Tercers
com Google, Youtube o Twitter usen aquest tipus de cookies de personalització
persistents respecte dels seus serveis. CATEi no
-

Cookies analítiques: Són aquelles que permeten quantificar el nombre d'usuaris i
així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris.
Tercers com Google, Youtube o Twitter també usen aquest tipus de cookies
analítiques de sessió i persistents.

3. Qui utilitza les cookies?
La informació que es recapta a través de les cookies d'una pàgina web pot ser utilitzada
tant pel titular de la pàgina web o com per un tercer que presti un servei al titular. En
aquest sentit, la informació de les cookies utilitzades a www.catei.cat.

4. Gestió de les cookies
Tenint en compte la informació facilitada a través de la present Política de cookies, a
continuació li oferim informació sobre com pot dur a terme la gestió de les cookies
utilitzades a www.catei.cat a través de les diferents opcions que ofereixen els
navegadors més comuns (Explorer, Firefox i Chrome). Si s'impedeix la instal·lació de
totes les cookies de la pàgina web, algunes funcionalitats d'aquesta, així com alguns
continguts poden veure's afectats.
Tots els navegadors ofereixen a l'usuari la possibilitat de buscar i visualitzar les cookies
que instal·la en una determinada pàgina web, obtenir informació relativa a la durada de
les mateixes i la possibilitat d'eliminar-les, tal com s'indica en el següent apartat.
A continuació, es mostren una sèrie d'enllaços informatius sobre aquesta qüestió dels
navegadors més utilitzats:
Google
Chrome
Mozilla
firefox
Internet
Explorer

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platfor
m%3DDesktop&hl=es
https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitiosweb-guardan-enhttps://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

