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POLÍTICA DE COOKIES 

 
De conformitat amb el que estableix l’article 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la 
informació i de comerç electrònic (LSSI-CE) vigent, DAVID FONT ROSELL ha de complir amb l’obligació 
d’informar sobre les cookies que utilitza i les seves finalitats. 

Aquest lloc web utilitza cookies i/o tecnologies similars que emmagatzemen i recuperen informació quan 
navegueu. Les cookies permeten que una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemi i recuperi informació 
sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que aquest contingui i de 
la manera com s’utilitzi l’equip, es poden fer servir per reconèixer l’usuari.  

Les cookies són essencials per al funcionament d’Internet, aporten innombrables avantatges en la prestació de 
serveis interactius i faciliten a l’usuari la navegació i la usabilitat del nostre web. 

L’usuari pot modificar la configuració personalitzada AQUÍ. 

La informació que us proporcionem a continuació us ajudarà a entendre els diferents tipus de cookies: 

TIPUS DE COOKIES 

SEGONS L’ENTITAT QUE 
LES GESTIONI 

COOKIES PRÒPIES 

Són les que s’envien a l’equip terminal de l’usuari 
des d’un equip o domini gestionat pel mateix editor 
i des del qual es presta el servei sol·licitat per 
l’usuari. 

COOKIES DE TERCERS 

Són les 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 a través de les cookies. 

SEGONS EL TERMINI DE 

TEMPS QUE ESTIGUIN 

ACTIVADES 

COOKIES DE SESSIÓ 

Són les que han estat dissenyades per recopilar i 
emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a 
una pàgina web. Se solen emprar per 
emmagatzemar informació que només interessa 
conservar per prestar el servei sol·licitat per 
l’usuari en una sola ocasió (per exemple, una llista 
de productes adquirits), i desapareixen en acabar 
la sessió. 

COOKIES PERSISTENTS 

Són aquelles en què les dades continuen 
emmagatzemades al terminal i que permeten que 
s’hi pugui accedir i es puguin tractar durant un 
període de temps definit pel responsable de les 
cookies, i que pot anar d’uns minuts a uns quants 
anys.  

SEGONS LA SEVA 

FINALITAT 

COOKIES TÈCNIQUES 

Són les que permeten a l’usuari navegar a través 
d’una pàgina web, plataforma o aplicació i fer ús 
de les diferents opcions o serveis disponibles en 
aquesta. 

COOKIES DE PERSONALITZACIÓ 
Permeten aplicar característiques pròpies per a la 
navegació de l’usuari pel lloc web (p. ex., idioma). 

COOKIES D’ANÀLISI 

Són les que permeten que el seu responsable faci 
el seguiment i l’anàlisi del comportament dels 
usuaris dels llocs web als quals estan vinculades, 
inclosa la quantificació dels impactes dels anuncis. 
La informació recollida per mitjà d’aquest tipus de 
cookies s’utilitza en el mesurament de l’activitat 
del lloc web, aplicació o plataforma per introduir 
millores en funció de l’anàlisi de les dades 
relatives a l’ús que els usuaris fan del servei. 
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COOKIES PUBLICITÀRIES 
Permeten que l’editor inclogui al web espais 
publicitaris adaptats al contingut del mateix web. 

COOKIES DE PUBLICITAT 
COMPORTAMENTAL 

Són les que emmagatzemen informació sobre el 
comportament dels usuaris obtinguda a través de 
l’observació continuada dels seus hàbits de 
navegació, cosa que permet desenvolupar un 
perfil específic per mostrar publicitat en funció 
d’aquest. 

 

Addicionalment, DAVID FONT ROSELL us informa de manera més detallada sobre les cookies que utilitza, els 
seus titulars, l’ús o la finalitat concreta de cada cookie i els terminis de conservació, així com sobre les 
transferències internacionals de dades de cadascuna de les cookies emprades al web: 

COOKIES PRÒPIES 

 TITULAR COOKIE FINALITAT CONSERVACIÓ TI 

Tècniques 

     

     

     

Personalització 

     

     

     

Anàlisi 

     

     

     

Publicitat / 
publicitat 

comportamental 

     

     

     

 

COOKIES DE TERCERS 

 TITULAR COOKIE FINALITAT CONSERVACIÓ TI 

Tècniques 

     

     

     

Personalització 

     

     

     

Anàlisi 

     

     

     

Publicitat / 
publicitat 

comportamental 

     

     

     

 

** Podeu informar-vos sobre les transferències internacionals a tercers països que, si escau, puguin fer els TERCERS identificats en aquesta 

política de cookies consultant les seves polítiques respectives (cliqueu sobre el titular de la cookie). ** 
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DAVID FONT ROSELL us informa de manera més exhaustiva sobre les transferències internacionals derivades 
de l’ús de cookies pròpies: 

TITULAR COOKIE 
PAÍS DE LA 

TRANSFERÈNCIA 
RÈGIM APLICAT 

    

    

    

    

 

 
Tingueu en compte que, si accepteu cookies de tercers, les haureu d’eliminar des de les opcions del navegador o 
mitjançant el sistema ofert pel tercer de què es tracti. 

A continuació us proporcionem els enllaços de diversos navegadors, a través dels quals podreu modificar la 
configuració del que tingueu al vostre terminal pel que fa a l’ús de cookies: 

 Firefox, des d’aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

 Chrome, des d’aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

 Explorer, des d’aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-

cookies#ie=ie-10 

 Safari, des d’aquí: https://support.apple.com/kb/ph17191?locale=es_ES 

 Opera, des d’aquí: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies 
 

Per obtenir més informació sobre el tractament de les dades personals, us recomanem visitar l’apartat Política de 
privacitat. 

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
https://support.apple.com/kb/ph17191?locale=es_ES
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

