A www.agoraserveis.com utilitzem cookies o galetes amb l'objectiu de prestar un millor
servei i proporcionar-te una millor experiència en la teva navegació. Volem informarte de manera clara i precisa sobre les cookies que utilitzem, detallant a continuació,
que és una cookie, per a què serveix, quin tipus de cookies utilitzem, quina és la seva
finalitat i com pots configurar-les o deshabilitar-les si així ho desitges.

¿Què és una cookie i per a què serveix?
Una cookie és un petit arxiu que s'emmagatzema a l'ordinador de l’usuari, la tauleta,
l’smartphone o qualsevol altre dispositiu amb informació sobre la navegació.
El conjunt de cookies de tots els nostres usuaris ens ajuda a millorar la qualitat de la
nostra pàgina web, permetent-nos controlar quines pàgines són útils, quines no i
quines són susceptibles de millora.
Les cookies són essencials per al funcionament d'Internet, aportant innombrables
avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-te la navegació i
funcionalitat de la nostra web.
En cap cas les cookies podrien danyar el teu equip. Per contra, el que estiguin actives
ens ajuda a identificar i resoldre els errors.

¿Quins tipus de cookies utilitzem?
Segons l’entitat que la gestiona:
-

Cookies pròpies: són aquelles que s'envien al teu equip des dels nostres propis
equips o dominis i des del qual prestem el servei que ens sol·licites.

Segons el termini de temps que romanen activades:
-

Cookies de sessió: són cookies temporals que romanen en l'arxiu de cookies
del teu navegador fins que abandones la pàgina web, per la qual cosa cap
queda registrada en el disc dur del teu ordinador. La informació obtinguda per
mitjà d’aquestes cookies, serveixen per analitzar pautes de tràfic a la web. A la
llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per millorar el
contingut i facilitar el seu ús.

Segons la finalitat:
-

Cookies tècniques: són aquelles necessàries per a la navegació i el bon
funcionament de la nostra pàgina web. Permeten, per exemple, controlar el
tràfic i la comunicació de dades, accedir a parts d'accés restringit, realitzar el
procés de compra d'una comanda, utilitzar elements de seguretat,
emmagatzemar continguts per poder difondre vídeos o compartir continguts a
través de xarxes socials.

¿Com pots configurar o deshabilitar les teves cookies?
Pots permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu equip mitjançant
la configuració de les opcions del teu navegador d'Internet. En cas que no permetis la
instal·lació de cookies en el teu navegador és possible que no puguis accedir a alguns
dels serveis i que la teva experiència a la nostra web pugui resultar menys
satisfactòria.
En els següents enllaços tens a la teva disposició tota la informació per configurar o
deshabilitar les teves cookies en cada navegador:
•
•
•
•
•
•

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari
Safari per a IOS (iPhone y iPad)
Chrome per a Android

Consentiment
A www.agoraserveis.com mai guardem les dades personals dels nostres usuaris, a
excepció de l'adreça IP d'acord al descrit anteriorment, excepte aquells que s'aporten
al moment del registre i amb les finalitats exposades en l'Avís Legal i la Política de
Privadesa.
En navegar i continuar a la nostra web ens indiques que estàs consentint l'ús de les
cookies abans enunciades, i en les condicions contingudes en la present Política de
Cookies.

