
POLÍTICA DE  COOKIES 

Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador al 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 la que s’utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer l’usuari. 

Les cookies són essencials pel funcionament d’internet, aportant innumerables beneficis en la 

presentació de serveis interactius, facilitant la navegació i la usabilitat de la nostra web. 

La informació que li proporcionem a continuació l’ ajudarà a entendre els diferents tipus de cookies: 

DIFERENTS TIPUS DE COOKIES 

SEGONS L’ENTITAT QUE 
LA GESTIONI 

Cookies pròpies 

Són aquelles que es 
demanen pel propi editor per 
prestar el servei sol·licitat 
 

Cookies de tercers 

Són aquelles que estan 
demanades i gestionades 
per un tercer, aquestes no es 
poden considerar pròpies. 

SEGONS EL TERMINI DE 
TEMPS QUE HI HAGIN 
ACTIVITATS 

Cookies de sessió 

Demanen dades mentre 
l’usuari navega per la xarxa 
amb la finalitat de prestar el 
servei sol·licitat. 

Cookies persistents 

S’emmagatzemen en el 
terminal i la informació 
obtinguda, serà utilitzada pel 
responsable de la cookie 
amb la finalitat de donar el 
servei sol·licitat. 

SEGONS LA SEVA 
FINALITAT 

Cookies tècniques 
Són les necessàries per la 
correcta navegació per la 
web. 

Cookies de personalització 
Permeten a l’usuari les 
característiques (idioma) per 
la navegació per la website. 

Cookies d’anàlisi 

Permeten al prestador 
l’anàlisi vinculat a la 
navegació realitzada per 
l’usuari, amb la finalitat de 
portar un seguiment d’ús de 
la pàgina web, així com 
realitzar estadístiques dels 
continguts més visites, 
número de visitants… 

Cookies publicitàries 

Permeten a l’editor incloure a 
la web espais publicitaris, 
segons el contingut de la 
pròpia web. 

Cookies de publicitat 
comportamental  
 

Permet a l’editor incloure a la 
pàgina web espais 
publicitaris segons la 
informació obtinguda a 
través dels hàbits de 
navegació de l’usuari. 

 



 

Segons el disposat a l’article 22.2 de la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la 

Informació i de Comerç Electrònic (LSSO-CE), FASTCOPY, S.L. informa de les cookies utilitzades a la 

nostra web: 

   COOKIES 

  Cookies 
pròpies 

Cookies de 
tercers 

Cookies de 
sessió 

Cookies 
persistents  

FINALIITAT 

Cookies 
tècniques 
 

  X  

Cookies de 
personalització  
 

    

Cookies 
d’anàlisi 
 

  X  

Cookies 
publicitàries  
 

    

Cookies de 
publicitat 
comportamental  
 

    

 

Nom Finalitat Descripció Duració Gestor 
CookieConsent Cookies 

tècniques 
 

Detecta si s’ha 
acceptat l’ ús de 
cookies 

Sessió Pròpia 

PHPSESSID Cookies 
tècniques 

Identificar i 
mantenir la 
sessió 

Sessió Pròpia 

_ga Cookies d’ Anàlisi Recopila dades 
sobre el número 
de vegades que 
un usuari ha 
visitat el lloc web 
a més a més de 
les dates de la 
primera visita i de 
la més recent i 
les pàgines de la 
web que visita. 
 

Sessió Utilitzada per 
Google 
Analytics. 

_gid Cookies d’ Anàlisi Recopila dades 
sobre el número 
de vegades que 
un usuari ha 
visitat el lloc web 
a més a més de 
les dates de la 
primera visita i de 
la més recent. 
 

Sessió Utilitzada per 
Google 
Analytics. 

__gat Cookies de 
Anàlisi 

Registra un 
segell temporal 
amb l’hora 
exacte en què 
l’usuari 

Sessió Utilitzada per 
Google 
Analytics. 



accedeix al lloc 
web. 

 

Google Analytics: Emmagatzema cookies per poder elaborar estadístiques sobre el tràfic i volum de 

visites d’aquesta web. A l’utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d’informació sobre 

vostè per Google. Per tant, l’exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer-ho comunicant-ho 

directament a Google. 

 

Les cookies de Google Analytics, s’emmagatzemen en servidors ubicats als Estats Units I es compromet a 

no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en els que siguin necessaris per el funcionament del 

sistema o quan la lli obligui a tal efecte. Segons Google no guarda la seva adreça IP. 

Google Inc. és una companyia adherida a “Privacy Shiels” (escut de privacitat) que garanteix que totes 

les dades transferides seran tractats amb un nivell de protecció en conjunt a la normativa europea. Pot 

consultar la informació detallada a aquest aspecte a través del següent enllaç: 

https://support.google.com/anlytics/answer/6004245. 

 

Si ho desitja pot utilitzar el Complement d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics a 

través de les seves instruccions poder rebutjar-se les cookies analítiques del servei esmentat en 

tots els navegadors. Pot consultar més informació al respecte en el següent enllaç: 

https://tools.google.com/dlpage/paoptout. 

 

Així mateix FASTCOPY, S.L. informa a l’usuari que té la possibilitat de configurar el seu navegador de 

manera que se l’informi de la recepció de cookies, donant l’opció així si ho desitja d’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 esmentada en el punt anterior: 

. Firefox des de aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

. Chrome des de aquí: http://support.google.com/crhrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

. Explorer des de aquí: http://windows.microsoft.com/es-esinternet-explorer/delete-manage-

cookies#ie=ie-10 

. Safari des de aquí: https://support.apple.com/kb/ph17191?locale=es_ES 

. Opera des de aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 

  

 

https://support.google.com/anlytics/answer/6004245
https://tools.google.com/dlpage/paoptout
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.google.com/crhrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://windows.microsoft.com/es-esinternet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
http://windows.microsoft.com/es-esinternet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
https://support.apple.com/kb/ph17191?locale=es_ES
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

