Política de cookies
La present Política de Cookies explica què són les cookies, com les que empra
https://fedcatalanautisme.org/ en el seu lloc web i com pot administrar-les
l'usuari.

1. Què és una cookie?

Les cookies són petits fitxers de dades que s'allotgen en l'ordinador de l'usuari i
que contenen una certa informació de la visita que l'usuari fa al lloc web. La
cookie és descarregada pel dispositiu que usa per a accedir al lloc web i
emmagatzemada en el disc dur d'aquest dispositiu. Les cookies tenen diverses
utilitats, entre elles permetre que el lloc web reconegui el seu dispositiu quan torni
a visitar-nos, assegurar que rep el contingut correcte o guardar informació amb
preferències o serveis que l'usuari ens hagi proporcionat. Les cookies no danyen el
dispositiu de l'usuari.
En la present política de cookies utilitzem la paraula cookie per a referir-nos a tots
els arxius que emmagatzemen informació d'aquesta manera.

2. Fem sevir cookies?

El nostre lloc web utilitza cookies amb la finalitat de recollir dades amb els quals
supervisar l'ús i la utilitat del nostre lloc web i obtenir dades estadístiques i de
seguretat. Les eines utilitzades per a obtenir estadístiques d'ús del lloc web
ofereixen la possibilitat d'obtenir un nivell de detall cada vegada més alt sobre el
comportament dels visitants i usuaris del lloc web. Aquestes dades poden recollirse, tractar-se i conservar-se associats a una adreça IP o a un usuari determinat o
bé ser sotmesos a un procés de dissociació amb la finalitat d'obtenir conclusions
basades en dades anònimes.

3. Quin tipus de cookies fem servir?

Les cookies poden diferenciar-se tenint en compte les diferents funcions per a les
quals s'emprin, la seva durada o qui les gestiona. És important tenir en compte
que una mateixa cookie pot pertànyer a diverses categories. A continuació,
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l'usuari trobarà una descripció de les cookies emprades en el present lloc web
Cookies tècniques
Són cookies tècniques aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través del
lloc web i la utilització de les diferents opcions o serveis que el mateix ofereix. El
nostre Lloc web empra cookies tècniques, algunes de les quals són essencials per
al funcionament del lloc web, com, per exemple, les cookies que ens permeten
identiﬁcar als usuaris de manera que puguin entrar en el seu accés privat o
mantenir la sessió amb el servidor. Si l'usuari decideix no habilitar aquestes
cookies, pot ser que la navegació pel lloc web no sigui possible o resulti molt
menys satisfactòria.

Cookies d’anàlisi
Les cookies d'anàlisis permeten obtenir informació genèrica sobre els accessos
dels usuaris al lloc web amb la finalitat de proporcionar informació agregada dels
mateixos amb ﬁns estadístics. Aquest tipus de cookies s'empren per a analitzar
com naveguen els usuaris pel lloc web i monitorar el rendiment d'aquest.
Addicionalment, les eines utilitzades per a obtenir estadístiques d'ús del lloc web
ofereixen la possibilitat d'obtenir un nivell de detall cada vegada més alt sobre el
comportament dels visitants i usuaris del lloc web. Aquestes dades poden recollirse, tractar-se i conservar-se associats a una adreça IP o a un usuari determinat o
bé ser sotmesos a un procés de dissociació amb la finalitat d'obtenir conclusions
basades en dades anònimes.
La informació recollida a través de cookies pot incloure, entre altres dades,
l'adreça IP que identiﬁca l'ordinador en aquest moment, la data i hora de l'accés i
les àrees del lloc web que es visiten. La ﬁnalitat d'aquesta recollida de dades és
supervisar l'ús i la utilitat del nostre lloc web, amb ﬁns estadístics i de seguretat.

Cookies pròpies
Són les cookies enviades a la seva terminal des d'un equip o domini gestionat per
la Federació catalana d'Autisme i des del qual es presta el servei sol·licitat.

Cookies de personalització
Usem cookies de funcionalitat per a recordar les seves preferències. Per exemple,
recordem canvis que hagi fet en les preferències del seu compte.
Les cookies també poden ser utilitzades per a recordar la conﬁguració i les
preferències de l'usuari quant al disseny, els colors i les zones o menús que
desitja tenir més accessibles en la pantalla d'inici.
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4. Quines cookies pot trobar en el nostre lloc web?
A continuació, es presenta una llista de les cookies que podrà trobar en el nostre
lloc web:

Nom

Tipus de cookie

Durada

Gestió

SESSIONID

Cookie tècnica o essencial que guarda un identiﬁcador de la
sessió de usuari

2
setmanes

Pròpia

_gat

Accelerar la tassa de sol·licitud

10
minuts

Google

_ga

Diferenciar usuaris únics assignant-les un número creat
aleatòriament com identiﬁcador de client

2 anys

Google

_gid

Emmagatzemar i actualitzar un valor únic per cada pàgina
visitada

1 dia

Google

5. Com deshabilitar i bloquejar cookies?
L'informem que, en qualsevol cas, pot deshabilitar o bloquejar les cookies activant
la conﬁguració del seu navegador, permetent-li rebutjar la instal·lació de totes o
alguna de les cookies. Si rebutja les cookies, podrà continuar fent ús de la nostra
web, encara que l'ús d'alguns dels serveis pot ser limitat i com a conseqüència, la
seva experiència en el nostre Lloc web menys satisfactòria.
Si desitja retirar el seu consentiment relacionat amb la present Política de
Cookies, haurà d'eliminar les cookies emmagatzemades en el seu equip a través
dels ajustos i conﬁguracions del seu navegador d'internet.
Pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip
mitjançant la conﬁguració de les opcions del navegador instal·lat en el seu
ordinador. La majoria de navegadors permeten desactivar globalment les cookies.
Molts navegadors també permeten esborrar les cookies associades a
webs/dominis concrets. Per a això l’usuari ha de consultar l’ajuda del seu
navegador. A continuació, s’inclouen enllaços a les pàgines d’ajuda dels
navegadors més habituals per a conèixer la configuració de cookies en cadascun:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/es-ES/windows-10-microsoft-edge-andprivacy
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Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-webrastrear-preferencias
Safari:https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=es_ES&locale=es_ES
Safari for IOS: https://support.apple.com/es-es/HT201265
Opera: http://www.opera.com/es/help

6. Canvis a la política de cookies
És possible que la present Política de Cookies estigui subjecta a canvis o
modiﬁcacions, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que
accedeixi al nostre lloc web amb l'objectiu d'estar adequadament informat sobre
com i per a què utilitzem les cookies.

7. Contacte
Si tingués algun dubte, comentari o suggeriment sobre la Política de Cookies, si us plau
escrigui a info@fedcatalanautisme.org
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