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L’acceptació/rebuig de la política de cookies ha de tenir un format visual senzill que es basi en un acte positiu (es prohibeixen actes tàcits com
seguir navegant com a forma d’atorgar consentiment). 
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L’absència del botó “rebutjar” en la primera capa constitueix un incompliment de la normativa.

Els colors i contrastos confusos que poden induir a escollir una opció sobre una altra poden invalidar el consentiment
donat.
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L'opció de configurar ens ha de desplegar una segona capa d'informació on l'usuari marcarà les finalitats per les quals
accepta la recollida de cookies. Es prohibeixen les caselles pre-marcades (       ) o aspectes similars que puguin
condicionar la lliure acceptació de les condicions. 

Configura les teves cookies: 

Necessàries (ajuden a fer una pàgina web utilitzable activant funcions bàsiques com la navegació a la pàgina i l'accés a àrees segures de la pàgina
web. La pàgina web no pot funcionar adequadament sense aquestes galetes).

Estadístiques (ajuden als propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionent
informació de forma anònima).

Preferències (permeten a la pàgina web recordar informació que canvia la manera com la pàgina es comporta o l'aspecte que té, com el seu idioma
preferit o la regió on es troba).

Publicitat, màrqueting i xarxes socials (s'utilitzen per rastrejar els visitants a les pàgines web. La intenció és mostrar anuncis rellevants i atractius
per a lusuari individual, i per tant, més valuosos per als editors i tercers anunciants.).

Saber-ne més: Política de galetes



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.

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. 

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)

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:

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)

A més a més, podrà realitzar la corresponent modificació a través dels paràmetres 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: (desplegar)  

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.

Política de galetes
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S’ha d’establir un mecanisme senzill per a modificar/retirar el consentiment com el botó “flotant” permanent i visible
(opcional però recomanable) o un procediment similar i àgil que no requereixi d’esforços desproporcionats per retirar
el consentiment. 
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