POLÍTICA DE COOKIES

Una Cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a
determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre
altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de
navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que
contingui i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per
reconèixer a l'usuari.
Les cookies són essencials per al funcionament d'internet, aportant
innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-li la
navegació i usabilitat de la nostra web.

TIPUS DE COOKIES
A continuació, es realitza una classificació de les cookies en funció d’una sèrie
de categories. No obstant és necessari tenir en compte que una mateixa cookie
pot estar inclosa en més d’una categoria.
1. Tipus de cookies segons l’entitat que les gestioni
Segons qui sigui l'entitat que gestioni l'equip o domini des d'on s'envien les
cookies i tracti les dades que s'obtinguin es poden distingir dos tipus:




Cookies pròpies.- Són aquelles 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 tercer.- Són aquelles 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.

En el cas que les cookies siguin instal·lades des d'un equip o domini gestionat
pel propi editor però la informació que es reculli mitjançant aquestes sigui
gestionada per un tercer, no poden ser considerades com cookies pròpies.
2. Tipus de cookies segons el termini que romanen activitats



Cookies de sessió.- Són un tipus de cookies dissenyades per recaptar i
emmagatzemar dades mentre l'usuari accedeix a una pàgina web.
Cookies persistents.- Són un tipus de cookies en el qual les dades
segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser accedits i tractats
durant un període definit pel responsable de la cookie, i que pot anar
d'uns minuts a diversos anys.

3. Tipus de cookies segons la seva finalitat










Cookies tècniques.- Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a
través d'una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les
diferents opcions o serveis que en ella existeixin.
Cookies de personalització.- Són aquelles que permeten a l'usuari
accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general
predefinides en funció d'una sèrie de criteris en el terminal de l'usuari.
Cookies d'anàlisi.- Són aquelles que permeten al responsable
d’aquestes, el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels
llocs web als quals estan vinculades.
Cookies publicitàries.- Són aquelles que permeten la gestió, de la forma
més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l'editor hagi
inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el
servei sol·licitat sobre la base de criteris com el contingut editat o la
freqüència en la qual es mostren els anuncis.
Cookies de publicitat comportamental.- Són aquelles que permeten la
gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si
escau, l'editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des
de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies emmagatzemen
informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de
l'observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa
permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció
d’aquesta.

Segons el que es disposa en 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),
FLOR EDICIONS, S.L. informa de les cookies utilitzades en nostra website:
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A continuació detallem els tipus de cookies que a FLOR EDICIONS, S.L.
s’utilitzen:






Google Analytics, un servei d'analítica web desenvolupada per Google,
que permet el mesurament i anàlisi de la navegació a les pàgines web.
Segons la tipologia anterior es tracta de cookies de tercers, persistents i
d'anàlisi.
Twitter Syndication, és usada per Twitter per saber quants usuaris han
vist un tuit incrustat a la pàgina web. Segons la tipologia anterior, es
tracta d'una cookie de tercers, persistent i tècnica.
Twitter Button, es una cookie imprescindible pel correcte funcionament
d'un portal web, sobretot si genera contingut. Permet compartir contingut
amb Twitter. La cookie emmagatzema les dades de sessió de l'usuari.
Es tracta de tercer, persistent i tècnica.
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Així mateix, FLOR EDICIONS, S.L. informa l'usuari, que té la possibilitat de
configurar el seu navegador de manera que se l’informi de la recepció de
cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc
dur.
A continuació li proporcionem els enllaços de diversos navegadors, a través
dels quals podrà realitzar aquesta configuració:
Firefox:
https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-webguardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies#w_configurar-lascookies
Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer versions 7 i 8:
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Explorer versió 9:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9
Safari 5.1 (OS X Lion):
http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_ES

Safari (IOS):
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Opera:
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Android:
https://support.google.com/android/?hl=es
Windows Phone:
http://www.windowsphone.com/es-ES/how-to/wp7/web/changing-privacy-andother-browser-settings
Blackberry:
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/18578/Turn_off_c
ookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp

