ESCOLA DE MUSICA EL CARRERO SL

COOKIES : Política de cookies TÈCNIQUES
INFORMACIÓ SOBRE COOKIES
A causa de l'entrada en vigor de la referent modificació de la "Llei de Serveis de la Societat de la Informació" (LSSICE)
establerta pel Reial Decret 13/2012, és d'obligació obtenir el consentiment exprés de l'usuari de totes les pàgines web que
utilitzen cookies prescindibles, abans que aquest navegui per elles.
QUÈ SÓN LES COOKIES?
Les cookies i altres tecnologies similars tals com a local shared objects, flash cookies o píxels, són eines emprades pels
servidors web per emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus visitants, així com per oferir un correcte
funcionament del lloc.
Mitjançant l'ús d'aquests dispositius es permet al servidor web recordar algunes dades concernents a l'usuari, com les
seves preferències per a la visualització de les pàgines d'aquest servidor, nom i contrasenya, productes que més
l'interessen, etc.
COOKIES AFECTADES PER LA NORMATIVA I COOKIES EXEMPTES
Segons la directiva de la UE, les cookies que requereixen el consentiment informat per part de l'usuari són les cookies
d'analítica i les de publicitat i afiliació, quedant exceptuades les de caràcter tècnic i les necessàries per al funcionament del
lloc web o la prestació de serveis expressament demanats per l'usuari.
QUIN TIPUS DE COOKIES HI HAN?
Sobre els tipus de galetes, hi ha cinc grans grups:
Cookies analítiques: recullen informació de l'ús que es realitza del lloc web.
Cookies socials: són aquelles necessàries per a xarxes socials externes.
Cookies d'afiliats: permeten fer un seguiment de les visites procedents d'altres webs, amb les que el lloc web
estableix un contracte d‘afiliació (empreses d'afiliació).
Cookies de publicitat i comportament: recullen informació sobre les preferències i eleccions personals de
l'usuari (retargeting).
Cookies tècniques i funcionals: són les estrictament necessàries per a l'ús del lloc web i per a la prestació del
servei contractat.

COOKIES QUE UTILITZEM EN EL NOSTRE ESPAI WEB

PHPSESSID: cookie tècnica i estrictament necessària que conté l'identificador de la sessió. S'elimina en tancar
el navegador.
_lang: cookie tècnica i estrictament necessària que conté l'idioma de la sessió. S'elimina en tancar el
navegador.
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