
Alerta!

L’APDA  proporciona  aquests  models  amb  l’objectiu  de  donar
orientacions sobre el seu contingut. En cap cas, són models definitius. 

Es  tracta  de  models  genèrics  que  cada  responsable/encarregat  de
tractament  de  dades  haurà  d’adaptar  a  les  seves  casuístiques  i
especificitats particulars.

Models

Política cookies

Model genèric

Model de política de cookies

Bàner

Ei, sàpigues que en aquest lloc web utilitzem galetes (cookies)! En pots
veure tots els detalls així com el nostre avís legal i política de privadesa.

Acceptar-les totes

Personalitzar cookies (portar
aquí a un link on els usuaris

puguin escollir quines
cookies volen i quines no)

Rebutjar-les totes

Com s’ha de dissenyar i què ha de contenir el bàner de cookies (exemple

del web de l’APDA)
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https://www.apda.ad/ca/avis-legal-i-politica-de-privacitat


Pàgina 2 de 7



Pàgina 3 de 7



Política de cookies

NOM RESPONSABLE, en el seu web URL WEB, utilitza galetes pròpies o bé

d’empreses col·laboradores amb l’objecte de millorar i optimitzar l’experiència

d’usuari. Per tal que siguin recollides n’és necessari el consentiment. 
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Què són les galetes?

Les galetes o cookies són un tipus de fitxer que es descarrega a l’equip d’un

usuari/client  del  web  amb  la  finalitat  de  recollir  dades  que  podran  ser

actualitzades i recuperades per l’entitat responsable de la instal·lació.

NOM  RESPONSABLE utilitza  galetes  principalment  per  a  les  qüestions

següents:

(Exemple)

 Assegurar  el  funcionament  correcte  del  lloc  web  de  NOM

RESPONSABLE.

 Emmagatzemar temporalment la informació relativa a les preferències de

l’usuari, com pot ser l’idioma.

 Recollir informació estadística, amb l’objecte de millorar l’experiència en

el lloc web.

La  utilització  de  les  galetes  per  part  de  NOM  RESPONSABLE  es  deu  al

propòsit d’intentar optimitzar la informació i els serveis oferts als usuaris, per

millorar l’experiència cada cop que s’utilitzen els serveis web.

Quines dades es recullen?

(En aquest apartat cal especificar les dades recollides en tot tipus de galetes

utilitzades.) 

Tipus  de  galetes  utilitzades,  responsables,  termini  de  conservació  i

destinataris

Les galetes utilitzades per NOM RESPONSABLE són les següents:

TIPUS DE GALETA 

Definició (es pot ampliar la informació donada amb una segona capa

d’informació on s’expliquin detalladament cada tipus de galetes). 
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Nom de

la cookie

Finalitat Responsable Durada

conservació

Destinataris

Nom

tècnic de

la cookie

Descripció de la

finalitat concreta

Identificació

del

responsable

Cal

especificar el

termini de

conservació

Cal

especificar

possibles

destinataris.

Xxxx Desa les vostres

opcions de

consentiment de

galetes

APDA 12 mesos No se’n

preveuen.

Configuració de les galetes

D’acord amb la normativa vigent,  NOM DEL RESPONSABLE sol·licita el seu

permís per realitzar la gestió de galetes. 

Li  recordem  que  pot  deshabilitar  o  personalitzar  l’ús  de  galetes  quan  ho

consideri oportú.

El vostre consentiment s'aplica als dominis següents: URL WEB

El vostre estat actual: Permet-les totes/Personalitzades/Rebutjar-les totes.

Data de consentiment: DATA I HORA 

Canviar el vostre consentiment (enllaç) |  Retirar el consentiment (enllaç)

 ALERTA! Es recorda que acceptar o rebutjar galetes ha de ser igual

de senzill i retirar-ne el consentiment també.
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https://www.grandvalira.com/ca/nota-legal
https://www.grandvalira.com/ca/nota-legal


A més a més, podrà realitzar la corresponent modificació a través dels paràme-

tres de configuració del seu navegador web.

Atès que el procediment pot diferir en cada navegador web, li proporcionem la

relació dels principals navegadors web del mercat:

(Exemple)

 Microsoft

http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies

 Safari 

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

 Google Chrome 

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

 Firefox

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-

sitios-we

Revisió de la política de galetes

NOM DEL RESPONSABLE  té previst  realitzar una revisió de la Política de

galetes amb caràcter  anual;  no obstant  això,  si  hi  ha algun altre factor que

requereixi la revisió, es realitzarà amb més periodicitat.
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