POLÍTICA DE COOKIES
www.alaskasalmon.eu
QUÈ SÓN LES COOKIES
Una cookie és una petita informació enviada per un lloc web i emmagatzemada en el navegador de l'usuari, de manera que el lloc web pot consultar l'activitat
prèvia del navegador.

Les seves principals funcions són:

- Recordar accessos: conèixer si ja s'ha visitat la pàgina per actuar en conseqüència, per exemple mostrant o no cert contingut, recordar a un usuari, etc. Quan
un usuari introdueix el seu nom d'usuari i contrasenya, s'emmagatzema una cookie perquè no hagi d'estar introduint-les per a cada pàgina de servidor. No
obstant això, una cookie no identifica una persona, sinó a una combinació d'ordinador de la classe de computació-navegador-usuari.

- Conèixer informació sobre els hàbits de navegació, i intents de spyware (programes espia), per part d'agències de publicitat i altres. Això pot causar
problemes de privacitat i és una de les raons per la qual les cookies tenen els seus detractors.

QUÈ NO SÓN
-No són virus que poden esborrar dades dels discos durs dels usuaris.
-No són un tipus de spyware que pugui llegir informació emmagatzemada a l'ordinador dels usuaris.
-Les cookies no generen finestres emergents.
-No estan relacionades amb l'SPAM.
-Les cookies no es fan servir per generar contingut escombraries.
-No s'utilitzen només amb finalitats publicitàries.
-Sense el seu exprés consentiment -mitjançant l'activació de les cookies-Wild Alaska Salmon no enllaçarà a les cookies les dades memoritzades amb les seves
dades personals proporcionades en el moment delregistre.

TIPUS DE COOKIES
-Cookies pròpies: Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei
sol·licitat per l'usuari.
- Cookies de tercer: Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini que no és gestionat per l'editor, sinó per una altra entitat
que tracta les dades obtingudes mitjançant les cookies.
La Web d´Alaskasalmon.eu pot utilitzar serveis de tercers que, per compte de wild Alaska salmó, recopilaran informació amb fins estadístics, d'ús del Site per
part de l'usuari i per a la prestació d'altres serveis relacionats amb l'activitat de la pàgina web i altres serveis d'Internet.
En particular, aquest lloc web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc. Per a la prestació d'aquests serveis, aquests utilitzen
cookies que recopilen la informació, inclosa l'adreça IP de l'usuari, que serà transmesa, tractada i emmagatzemada per Google en els termes fixats en la web
Google.com. Incloent la possible transmissió d'aquesta informació a tercers per raons d'exigència legal o quan aquests tercers processin la informació per
compte de Google.

Segons el termini de temps que romanen activades:
-Cookies de sesió: Són un tipus de cookies dissenyades per a demanar i emmagatzemar dades mentre l'usuari accedeix a una pàgina web. Se solen emprar
per emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació de el servei sol·licitat per l'usuari en una sola ocasió.
-Cookies persistents: Són un tipus de cookies en les quals les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser accedides i tractades durant un
període definit pel responsable de la cookie, i que pot anar d'uns minuts a diversos anys.

Segons la seva finalitat:
- Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través d'una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions
o serveis que en ella hi hagi com, 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, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.
- Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l'usuari accedir a el servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció
d'una sèrie de criteris en el terminal de l'usuari com ara serien l'idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix a servei, la configuració regional des
d'on s'accedeix al servei, etc.
- Cookies d'anàlisi: Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar el mesurament i
anàlisi estadística de l´utilització que fan els usuaris de el servei ofert. Per això s'analitza la seva navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l'oferta de
productes o serveis que li oferim.
- Cookies publicitàries: Són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten gestionar de la forma més eficaç possible l'oferta dels espais
publicitaris que hi ha a la pàgina web, adequant el contingut de l'anunci al contingut del servei sol·licitat o a l'ús que realitzi de la nostra pàgina web. Per a això
podem analitzar els seus hàbits de navegació a Internet i podem mostrar publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació.
- Cookies de publicitat comportamental: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l'editor
hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies 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 mostrar publicitat
en funció de la mateixa.

COOKIES QUE UTILITZA AQUESTA PÁGINA WEB
El web de Wild Alaska Salmon només fa servir cookies amb funcions tècniques i analítiques.

COOKIES PROPIES
Nom

PHPSESSID

Tipus

Durada

Funció

Gestor

Tècnica

Al tancar
sessió

Usada pel llenguatge PHP per permetre que
les variables de sessió siguin guardades al
servidor web. Aquesta cookies és essencial
per al funcionament del web.

www.alaskasalmon.eu

COOKIES DE TERCERS

1P-JAR

Analítica

1 mes

Recopila informació sobre l'ús de la pàgina
web per part dels usuaris.

Google Analytics

CONSENT

Analítica

20 anys

Implanten determinades utilitats de Google i
poden emmagatzemar certes preferències

Google

PRINCIPI DE CONSENTIMENT
El consentiment per a la instal·lació de les cookies s'entendrà prestat a través de la marcació de la casella relativa a l'acceptació de la "Política de cookies" disposada
a l'efecte en la nostra pàgina web. En els casos en què l'usuari no manifesti expressament si accepta o no la instal·lació de les cookies, però continuï utilitzant la
pàgina web o l'aplicació s'entendrà que aquest ha donat el seu consentiment, informant expressament la nostra entitat de la possibilitat de bloquejar o eliminar les
cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions de el navegador en el vostre ordinador.

DESACTIVACIÓ DE LES COOKIES
Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions de el navegador en el vostre ordinador:
Per més informació sobre el navegador
Per més informació sobre el navegador
Per més informació sobre el navegador
Per més informació sobre el navegador
Per més informació sobre el navegador
Per més informació sobre el navegador
Per més informació sobre el navegador

Opera™ fes click aquí.
Google Chrome™ fes click aquí.
Navegador Google Chrome™ en Android fes click aquí.
Internet Explorer™ fes click aquí.
Navegador Mozilla Firefox™ fes click aquí.
Navegador Safari™ en macOS fes click aquí.
Navegador Safari™ en IOS, fes click aquí.

Així com les cookies a tercers Google AdWords:
http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies
Si té dubtes sobre aquesta política de cookies, pot contactar amb Wild Alaska Salmon en info@alaskasalmon.eu

