POLÍTICA DE COOKIES
Una "Cookie" és un petit arxiu que s’emmagatzema a l’ordinador de l’usuari i ens
permet reconèixer-lo. El conjunt de "cookies" ens ajuda a millorar la qualitat del
nostre web, permetent-nos controlar quines pàgines són útils per als nostres
usuaris i quines no.
Les cookies són essencials per al funcionament d’internet, aportant innumerables
avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i
operativitat del nostre lloc web. Tingui en compte que les cookies no poden
espatllar el seu equip i que, a canvi, el fet que estiguin activades ens ajuda a
identificar i resoldre els errors.
La informació que li proporcionem a continuació, l’ajudarà a comprendre els
diferents tipus de cookies:
_ Cookies de sessió: són cookies temporals que romanen a l’arxiu de cookies del
seu navegador fins al moment en què abandona el lloc web, pel que cap d’aquestes
queda registrada al disc dur de l’usuari. La informació obtinguda per mitjà
d’aquestes cookies, serveixen per analitzar pautes de trànsit al web. A la llarga,
aquest fet ens permet proporcionar una millor experiència per a millorar el
contingut i facilitant-ne el seu ús.
_ Cookies permanents: són emmagatzemades al disc dur i el nostre web les
llegeix cada cop que vostè torna a visitar-lo. Aquestes cookies compten amb una
data d’expiració determinada després de la qual deixarà de funcionar.
A continuació publiquem una relació de les principals cookies utilitzades al nostre
Web, distingint:
_ Les cookies estrictament necessàries, com per exemple, aquelles que
serveixen per a una correcta navegació o les que permeten realitzar serveis
sol·licitats per l’usuari o cookies que serveixen per a garantir que el contingut del
lloc web es carrega eficaçment.
_ Les cookies de tercers, com per exemple, les utilitzades per xarxes socials, o
per complements externs de contingut.

_ Les cookies analítiques, compilen dades estadístiques de l’activitat amb
propòsits de manteniment periòdic i amb l’objectiu de garantir el millor servei
possible a l’usuari.
RELACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LES COOKIES QUE UTILITZEM AL LLOC WEB:
La taula que publiquem a continuació recull, de manera esquematitzada, les cookies
que utilitzem al nostre lloc web:

Cookie

Nom

Finalitat / Més informació

Venciment

_utma

CONSELL DE L’ESPORT
ESCOLAR DE BARCELONA
(CEEB)
utilitza
Google
Analytics en el lloc web per
a
poder fer un seguiment de
l’activitat que s’hi realitza.

2 anys

_utmb

Les
cookies
de
Google
Analytics
compilen
informació
de
registre
estàndard i dades sobre els
hàbits dels visitants de
manera anònima.

30 minuts

_utmc

Determina si es necessari
establir una nova sessió

Sessió

_utmz

Emmagatzema l’origen del
visitant i el camí que ha
seguit per a accedir al web

6 mesos

_utmv

S’utilitza per a
emmagatzemar dades de
variables personalitzades del
visitant

2 anys

www.elconsell.cat
Google Analytics

Més informació:
developers.google.com/a
nalytics/resources/
concepts/gaConceptsCoo
kies (en anglès).
_utmt

S’utilitza per a
emmagatzemar dades de
variables personalitzades del
visitant

Sessiò

Més informació:
developers.google.com/a
nalytics/resources/
concepts/gaConceptsCoo
kies (en anglès).
Cookieacc
ept
Cookies de Twitter

guest_id

Utilitzem els botons de
Twitter per a què els nostres
visitants puguin seguir els
nostres
feeds
promocionales en aquesta
xarxa social; de vegades
també incrustem feeds al
nostre lloc web.

_ga

S’utilitza per a distingir als
usuaris.

2 anys

Més informació:
twitter.com/privacy

2 anys

Pid
YouTube

Cookies google.com

1 any

VISITOR_
INFO1_LI
VE

En ocasions incloem al web
vídeos de YouTube. L’ús de
cookies per part de YouTube
es regeix per la política de
privacitat de Google:

8 mesos

PREF

8 mesos

GEUP

2 anys

YSC

Sessió

Remote_s
id

Sessió

PREF

L’ús
de
serveis
de
localització
com
Google
Maps implica la instal·lació
d’aquestes cookies

2 anys

APISID

S’utilitzen per a recordar
preferències
de
l’usuari
durant la seva navegació.

2 anys

SAPISID

2 anys

SSID

També per al recompte, per
part de google, del número
d’usuaris que utilitzen els
mapes

2 anys

NID

Per a fer la publicitat més

6 mesos

atractiva

AddThis

2 ANYS

Bt

2 ANYS

Di2
atuvc

Emmagatzemen
l'activitat
social del visitant.

2 ANYS

psc

S'usen per identificar el
temps d'inici de sessió de
l'usuari.

sessiò

2 ANYS

uid
vuit

Emmagatzemen informació
sobre com s’utilitzen els
vídeos de Vimeo per a que
es puguin fer millores

10 ANYS

Um

2anys

Loc

2 anys

ENTE NECESARIAS
Garanties complementàries – Gestió de cookies:
Com a garantia complementària a les anteriorment descrites, el registre de les
cookies podrà estar subjecte a la seva acceptació durant la instal·lació o posada al
dia del navegador emprat. Aquesta acceptació pot en todo moment ser revocada
mitjançant les opcions de configuració de continguts i privacitat disponibles.
Molts navegadors permeten activar un mode privat mitjançant el qual les cookies
s’esborren sempre després de la seva visita. Depenent de cada navegador, aquest
mode privat pot tenir diferents noms. A continuació trobarà una llista dels
navegadors més comuns i els diferents noms que rep aquest “mode privat”:
Internet Explorer 8 i superior; InPrivate Safari 2 i superior; Navegació Privada
Opera 10.5 i superior; Navegació Privada FireFox 3.5 i superior; Navegació
Privada Google Chrome 10 i superior; Incògnit
Important: Si us plau, llegeixi atentament la secció d’ajuda del seu navegador per
a conèixer més sobre com activar el “mode privat”. Podrà seguir visitant la nostra
pàgina web tot i tenir activat aquest “mode privat”, si bé la navegació per la

pàgina web pot no ser òptima i algunes utilitats poden no funcionar
correctament.

