INFORMACIÓ EN SEGONA CAPA
La present Política de Cookies explica què són les cookies, com les que utilitza Aceitunas
Redondo S.L.
(en endavant, "Aceitunas Redondo")
a la seva pàgina web
http://www.aceitunasredondo.com/ (en endavant, el "Lloc Web") i com pot administrar-les
l'usuari.

1. QUÈ ÉS UNA COOKIE?
Una cookie és qualsevol tipus de dispositiu de l'emmagatzematge i recuperació de dades que
s'utilitzi en l'equip terminal d'un usuari amb la finalitat d'emmagatzemar informació i recuperar
la informació ja emmagatzemada. Així, les cookies són petits fitxers de dades que s'allotgen a
l'ordinador de l'usuari i que contenen certa informació de la visita que l'usuari fa al Lloc Web. La
cookie és descarregada pel dispositiu que fa servir per accedir al Lloc Web i emmagatzemada en
el disc dur d'aquest dispositiu. En la present Política de Cookies utilitzem la paraula cookie per
referir-nos a tots els arxius que emmagatzemen informació d'aquesta manera.
Les cookies tenen diverses utilitats, entre elles permetre que el Lloc Web reconegui el seu
dispositiu quan torni a visitar-nos, assegurar que rep el contingut correcte o guardar informació
amb preferències o serveis que l'usuari ens ha proporcionat. Les cookies no danyen el dispositiu
de l'usuari.

2. QUIN TIPUS DE COOKIES UTILITZEM?
Les cookies poden diferenciar-se tenint en compte la finalitat per a les quals s'empren, la seva
durada o qui les gestiona. És important tenir en compte que una mateixa cookie pot pertànyer
a diverses categories. A continuació, li proporcionem una descripció de les cookies emprades en
el Lloc web:

A) Segons la finalitat de les cookies
Cookies tècniques
Són cookies tècniques aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través del Lloc Web i
utilitzar les diferents opcions o serveis que aquest ofereix. El nostre Lloc Web empra cookies
tècniques, alguna de les quals són essencials per al funcionament del Lloc Web, com, per
exemple, les cookies que ens permet identificar els usuaris de manera que puguin entrar en el
seu accés privat o mantenir la sessió amb el servidor. Si l'usuari decideix no habilitar aquestes
cookies, pot que la navegació pel Lloc Web no sigui possible o resulti molt menys satisfactòria
perquè hi hagi contingut que no pugui veure o funcionalitats que no pugui emprar.

B) Segons l' entitat que les gestioni
Cookies pròpies

Són les cookies enviades al seu terminal des d'un equip o domini gestionat per ACEITUNAS
REDONDO i des del qual es presta el servei sol·licitat.

C) Segons el termini d' activació
Cookies de sessió
Són les cookies dissenyades per recaptar i emmagatzemar dades mentre l'usuari accedeix al Lloc
Web.

3. QUINES COOKIES PODRÀ TROBAR AL NOSTRE LLOC WEB?
En ACEITUNAS REDONDO utilitzem tant cookies pròpies com de tercers en el Lloc Web per a
diferents finalitats. ACEITUNAS REDONDO no utilitza cookies de tercers.

4. COM DESHABILITAR I BLOQUEJAR COOKIES?
L'informem que, a més d'utilitzar el nostre panell de gestió de cookies, també pot deshabilitar o
bloquejar les cookies activant la configuració del seu navegador, permetent-li rebutjar la
instal·lació de totes o alguna de les cookies. Si rebutja les cookies, podrà continuar fent ús de la
nostra web, tot i que l'ús d'alguns dels serveis pot ser limitat i com a conseqüència, la seva
experiència en el nostre Lloc Web serà menys satisfactòria.
Si desitja retirar el seu consentiment relacionat amb la present Política de Cookies, haurà
d'eliminar les cookies emmagatzemades en el seu equip a través dels ajustos i configuracions
del seu navegador d'internet.
Pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la
configuració de les opcions del navegador instal·lat al seu ordinador. Per a més informació sobre
com ajustar les seves configuracions de cookies en els següents navegadors, li remetem a l'enllaç
pertinent:
Internet Explorer
•

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies

Firefox
•

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-webrastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitarcookies-que-los-sitios-we

Chrome
•

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

Safari
•

https://support.apple.com/en-ng/guide/safari/sfri11471/mac

5. CANVIS EN LA POLÍTICA DE COOKIES
És possible que la present Política de Cookies estigui subjecta a canvis o modificacions, per això
li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre Lloc Web amb
l'objectiu d'estar adequadament informat sobre com i per a què utilitzem les cookies.

6. CONTACTE
Si tingués algun dubte, comentari o suggeriment sobre la Política de Cookies, per favor, poseuse en contacte amb nosaltres a través de l'adreça de correu electrònic
redondo@aceitunasredondo.com.
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