Política de cookies
En compliment del deure d’informació recollit a l’apartat 2n de l’article 22 de la Llei 34/2002, d’11
de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, us informem de manera
clara i precisa sobre les cookies que s’utilitzen a la pàgina web de Laboratori DAU.

Què són les cookies?
Una cookie és un petit fitxer que els llocs web envien al navegador i que es descarreguen al vostre
ordinador. Les cookies permeten que la pàgina web emmagatzemi i recuperi la informació sobre la
vostra visita, com ara el vostre idioma preferit i altres opcions, amb la finalitat de millorar els serveis
que s’ofereixen perquè l’usuari tingui així una experiència de navegació millor.

Autorització per a l’ús de cookies
De conformitat amb l’avís de cookies que apareix al lloc web, l’usuari accepta que, quan hi
navega, consent expressament l’ús de cookies segons la descripció que es detalla a continuació,
sense perjudici que pugui modificar la configuració del seu navegador per rebutjar l’ús de les
cookies.

Tipus de cookies
En funció de qui gestioni el domini des d’on s’envien les cookies i es tracten les dades, es distingirà
entre cookies pròpies i cookies de tercers.
Les cookies també poden classificar-se segons el temps que romanguin emmagatzemades dins el
navegador de l’usuari, i es distingeix entre cookies de sessió i cookies persistents.
Finalment, segons la finalitat per a la qual es tracti la informació recopilada, les cookies es poden
classificar en les següents categories:
• Cookies tècniques: permeten a l’usuari navegar per un lloc web i fer ús d’alguns dels
serveis que s’hi ofereixen, com, per exemple, les que serveixen per recordar els
elements que integren una cistella de compra.
• Cookies de personalització: permeten que l’usuari accedeixi al lloc web amb unes
característiques determinades, com, per exemple, l’idioma.
• Cookies de seguretat: serveixen per impedir o dificultar els atacs contra el lloc web.
• Cookies de complement per intercanviar continguts socials: els anomenats plug-in,
que permeten compartir continguts a les xarxes socials.
• Cookies d’anàlisi: permeten al responsable fer el seguiment del comportament de l’usuari.
• Cookies publicitàries: permeten gestionar els espais de publicitat del lloc web.
• Cookies de publicitat comportamental: com les anteriors, serveixen per gestionar els
espais de publicitat del lloc web en funció de la informació recollida sobre el
comportament de l’usuari i els seus hàbits, i adapten la publicitat al perfil de l’usuari.
• Cookies de geolocalització: utilitzades per esbrinar el país on es troba l’usuari.

Com es pot modificar la configuració de les cookies
Podeu restringir, bloquejar o esborrar les cookies de Laboratori DAU o de qualsevol altre pàgina
web gràcies al vostre navegador. A cada navegador l’operativa és diferent, podeu trobar com fer-ho
al menú d’ajuda del vostre navegador, on s’estableix el procediment per a la seva eliminació. Per a
més informació:
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es

Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias

Safari
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac

Internet Explorer
https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

És possible que en deshabilitar les cookies la pàgina web no funcioni correctament o que no
pugueu accedir a algunes de les seves funcions.

Cookies utilitzades a la web
Al portal web s’utilitzen diferents tipus de cookies amb diverses finalitats. A continuació
s’enumeren les cookies emprades:
Tipus

Cookie

Durada

Ús

Política

Analítica

_ga

2 anys

Compta quantes persones visiten la
web i rastreja si l’han visitat abans

Google Analytics

Analítica

_gid

24 hores

Compta quantes persones visiten la
web i rastreja si l’han visitat abans

Google Analytics

Analítica

_ga

1 minut

Limita el percentatge de sol·licituds

Google Analytics

Gestor de
contingut

PHPSESSID

Emmagatzema un identificador
únic per sessió per vincular dades
necessàries per a la navegació en
curs

--

Durant
la sessió

Política de Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Modificació de les condicions
Laboratori DAU es reserva expressament el dret de modificar unilateralment, totalment o
parcialment, sense necessitat d’avís previ, aquesta política de cookies. L’usuari reconeix i accepta
que és la seva responsabilitat revisar aquesta política de cookies.

