POLÍTICA DE COOKIES DE LA WEB DEL COL·LEGI MANYANET MOLINS
DE REI- SANT MIQUEL ARCÀNGEL
Aquesta política de cookies s'elabora en el compliment de les obligacions
previstes a l'article 22.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la
societat de la informació i de comerç electrònic (en endavant, LSSI), en relació
amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals
(LOPDGDD), amb motiu de la revisió del Comitè Europeu de Protecció de
Dades (CEPD) al maig de 2020 a les Directrius 05/2020 sobre consentiment.

1. DEFINICIÓ I FUNCIÓ DE LES COOKIES
Una cookie és qualsevol tipus de dispositiu d'emmagatzematge i recuperació
de dades que s'utilitzi en l'equip terminal d'un usuari amb la finalitat
d'emmagatzemar informació i recuperar la informació ja emmagatzemada.
Per a la utilització d'aquesta web s'utilitzen cookies. Les cookies que es puguin
utilitzar s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador o dispositiu
determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes cap dada
personal de l'usuari. Es poden utilitzar els següents tipus de cookies,
agrupades per la seva finalitat:
- Cookies tècniques: permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina
web i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella hi ha; per
exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió,
accedir a parts d'accés restringit, recordar els elements que integren una
comanda, realitzar el procés de compra d'una comanda, realitzar la sol·licitud
d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat
durant la navegació o emmagatzemar, difondre i/o compartir continguts.
Aquestes cookies són necessàries per al funcionament del servei ofert.
- Cookies de preferències o personalització: permeten recordar informació
per a que l'usuari accedeixi al servei amb determinades característiques que
poden diferenciar la seva experiència de la d'altres usuaris; per exemple,
l'idioma, el nombre de resultats a mostrar quan l'usuari realitza una recerca,
l'aspecte o contingut del servei en funció del tipus de navegador a través del
qual l'usuari accedeix al servei o de la regió des de la qual s'accedeix al servei,
etc.
Si és el propi usuari qui tria aquestes característiques, les cookies de
preferències estaran exceptuades de les obligacions de l'article 22.2 de la LSSI
per considerar-se un servei expressament sol·licitat per l'usuari, i això sempre
que les cookies obeeixin exclusivament a la finalitat seleccionada.
- Cookies d’anàlisis o medició: permeten quantificar el nombre d'usuaris i així
realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització i activitat que fan els
usuaris de la nostra pàgina web, així com elaborar de perfils de navegació dels

usuaris en aquestes pàgines i en les nostres aplicacions, tot això amb la
finalitat d'introduir millores.
- Cookies de publicitat comportamental: emmagatzemen informació del
comportament dels usuaris obtinguda a través de l'observació continuada dels
seus hàbits de navegació, el que permet desenvolupar un perfil específic per a
mostrar publicitat en funció de la mateixa.
Les cookies pròpies són les creades o gestionades pel responsable de la
pàgina web. Les cookies de tercers són les administrades per prestadors de
serveis tècnics, d'anàlisi, xarxes socials, de personalització i de publicitat
(inclosa publicitat comportamental) aliens al responsable de la pàgina web.

2. TIPUS DE COOKIES UTILITZADES
Les cookies utilitzades en aquesta pàgina web i la seva finalitat es detallen a
continuació:
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3. CONFIGURAR COOKIES
Aquesta pàgina web conté enllaços a pàgines web de tercers, les polítiques de
privacitat de les quals són alienes al titular d'aquesta web. En accedir a
aquestes pàgines web vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de
privacitat i de cookies.
3.1 DESACTIVAR O ELIMINAR COOKIES
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en
pantalla de la recepció de cookies i per evitar la seva instal·lació en el seu disc
dur. Tots els navegadors permeten fer canvis per tal de desactivar la
configuració de les cookies. Aquests ajustos es troben ubicats a les "opcions" o
"preferències" del menú del seu navegador. A continuació, podrà trobar els links
de cada navegador per desactivar les cookies seguint les instruccions:
- Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
- Firefox: http://goo.gl/F5pHX
- C h r o m e : h t t p : / / s u p p o r t . g o o g l e . c o m / c h r o m e / b i n / a n s w e r. p y ?
hl=es&answer=95647
- Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
- Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
- Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
L'informem, però, que hi ha la possibilitat de que la desactivació d'alguna
cookie impedeixi o dificulti la navegació o la prestació dels serveis oferts en
aquesta web.

4. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

El responsable del web no realitza transferències internacionals de les cookies
pròpies
5. DECISIONS AUTOMATIZADES
Aquestes cookies no s'utilitzen per a l'elaboració de perfils que impliquin una
presa de decisions automatitzades que puguin comportar efectes jurídics per a
l'usuari.

6. PERÍODE DE CONSERVACIÓ
Les dades personals obtingudes a partir de l'ús de les cookies seran
conservades durant el termini indicat a la columna descriptiva "Durada" i, un
cop finalitzat aquest termini, durant els terminis de prescripció legals aplicables
segons les diferents finalitats. Transcorregut el termini de prescripció, les seves
dades seran suprimits.

7. MÉS INFORMACIÓ
Per a més informació sobre el tractament de les seves dades pot consultar la
nostra Política de privacitat.
Si tingués algun dubte, comentari o suggeriment sobre la Política de Cookies,
pot dirigir-se per escrit a l'adreça de correu electrònic a dpd@cipdi.com.

