POLÍTICA DE COOKIES
___________________________________________________________
Aquesta Política de Cookies forma part de la Política de Privacitat de la FEDERACIÓ
CATALANA DE PATINATGE.
L'accés i la navegació per la web o la utilització dels serveis de la mateixa impliquen
l'acceptació de l'ús que fem de les cookies i d'aquesta Política.
¿Què és una cookie?
Les cookies són petits fitxers enviats al navegador que utilitza el seu equip, que
serveixen per intentar reconèixer a l'usuari, per tal d'emmagatzemar, recuperar i/o
actualitzar dades que ens permeten facilitar l'ús i navegació a través de la pàgina
web, garantir l'accés a determinades funcionalitats i addicionalment, ens ajuden a
millorar la qualitat de la pàgina d'acord amb els hàbits i estils de navegació de cada
usuari.
Sempre que es pugui relacionar a un determinat equip i un navegador amb un
usuari es pot veure afectada la seva privacitat i, per això, l’informem que pot
desactivar les cookies mitjançant la configuració del seu navegador.
Per desactivar les cookies
L'Usuari que no desitgi rebre o mantenir cookies al seu equip o vulgui ser informat
de la seva fixació per configurar les seves preferències, ho pot fer des del seu
navegador. En cas de desactivar les cookies, algunes funcionalitats de la web
podrien no respondre correctament.
Pot trobar la informació sobre com desinstal·lar les cookies, en funció del
navegador que utilitzi, en les adreces següents:


Si utilitzeu Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-ydeshabilitar-cookies-que-los-sitios-we



Si utilitzeu Chrome: https://support.google.com/chrome/answer
/95647?hl=es



Si utilitzeu Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955



Si utilitzeu Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_Es

Tipologia de cookies utilitzades
Amb l'objectiu de garantir la seva privacitat i perquè vostè tingui plena capacitat de
decisió en relació a l'ús de les mateixes, l'informem que en www.fecapa.cat i
www.fecapa.com utilitzem els següents tipus de cookies:

Cookies tècniques: són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través de
la pàgina web o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella
existeixen. Per exemple, identificar la sessió, balanceig de càrrega per a una sessió,
realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar
elements de seguretat durant la navegació i emmagatzemar continguts per a la
difusió de vídeos o so.
Cookies de personalització: són aquelles que permeten a l'usuari accedir al
servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en el seu
terminal o que el mateix usuari defineix. Per exemple, l’idioma, quantitat
d'elements per pàgina, filtres o criteris d'ordenació o opcions de menú visitades.
Cookies analítiques o d’anàlisi estadístic: aquestes cookies (-utma, -utmb, utmc -utmz) estan establertes per Google Analytics i s'utilitzen per comptabilitzar
quantes persones visiten les nostres pàgines web. També utilitzem aquestes
informacions per fer anàlisis estadístiques i redactar informes que ens ajudin a
millorar les nostres pàgines web. Aquestes cookies recopilen informació de manera
anònima sobre els nostres visitants, incloent-hi el nombre de visitants a la nostra
pàgina web, identificant les webs que els ha redirigit fins a la nostra, les pàgines
que han visitat dins del nostre web, el temps dedicat a cada pàgina, els
esdeveniments que han estat utilitzats ...
(Consulteu http://www.google.com/policies/technologies/types/)
Cookies de sessió: són aquelles que expiren quan l'usuari tanca el navegador. És
a dir, són fitxers que s'assignen al dispositiu des del qual es navega només durant
la seva visita a la nostra web i desapareixen automàticament quan es tanca el
navegador.
Cookies permanents: són les que expiren només quan compleixen amb la finalitat
per a la qual serveixen i, per tant, no finalitzen necessariament de forma
automàtica al tancar la sessió.
Cookies de tercers: són aquelles que s'envien a la terminal de l'usuari des d'un
equip o domini que no és gestionat per la FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE,
sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les cookies,
per exemple des d'alguna xarxa social.
Cookies socials: són necessàries a les xarxes socials per controlar la interacció
amb el lloc web.
Així mateix, és possible que en alguna visita a la nostra pàgina web o en obrir algun
correu electrònic en què es publiqui algun anunci o alguna promoció sobre els
nostres productes o serveis, s’instal·li, en el seu navegador, alguna cookie que ens
serveixi per mostrar posteriorment publicitat relacionada amb la recerca que hagi
realitzat, desenvolupar un control dels nostres anuncis en relació, per exemple,
amb el nombre de vegades que són vistos, on apareixen, a quina hora es veuen,
etc.
Totes aquestes cookies ens ajuden a millorar el servei que els oferim, d'aquesta
manera podem garantir que els nostres usuaris troben la informació que desitgen.

Identificació de les cookies utilitzades
Les pàgines web www.fecapa.cat i www.fecapa.com utilitzen cookies pròpies o de
primera part, de personalització, que permeten a l'usuari configurar elements com
la llengua o el país d'enviament perquè pugui tenir una millor experiència de
navegació.
Aquestes pàgines també utilitzen cookies de tercers i, específicament, analítiques,
les quals ens permeten realitzar l'anàlisi estadística de la utilització que fan els
usuaris del nostre servei. En concret, aquest lloc web utilitza el servei de Google
Analytics que és prestat per Google INC, entitat situada a 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain Viwe (Califòrnia) CA 94043, Estats Units i englobada en la llista
Safe Harbor del Govern dels Estats Units.
Cookies de Google Analytics
Nom
Titular

Tipus

Duració

utma

google-analytics.com

ANALÍTICA

2 anys

utmb

google-analytics.com

ANALÍTICA

utmc

google-analytics.com

ANALÍTICA

utmz

google-analytics.com

ANALÍTICA

expira en
finalitzar
la sessió
expira en
finalitzar
la sessió
expira en
finalitzar
la sessió

Finalitat
Manté un registre del nombre de vegades que
un usuari ha estat en un lloc, quan va ser la
seva primera visita, i quan es va produir la
seva última visita
Ajuda a calcular quant temps dura la visita
d'un usuari emmagatzemant el moment en
què va entrar
Ajuda a calcular quant temps dura la visita
d'un usuari emmagatzemant el moment en
què surt de la pàgina
Manté un seguiment d'on prové el visitant,
quin motor de cerca es va utilitzar, quines
paraules clau utilitzar i des d'en quin lloc del
món es va accedir a la pàgina.

També utilitza cookies de xarxes socials, en concret:
Cookies de xarxes socials
Nom

Titular

Guest_id

Twitter

Tipus

Social

Duració

Finalitat

2 anys

Aquestes cookies són propietat de Twitter.
Estan presents mitjançant un widget o enllaç a
la pàgina Web de la Federació Catalana de
Patinatge.

Actualitzacions i canvis a la política de cookies
Les Webs www.fecapa.cat i www.fecapa.com poden modificar aquesta Política de
Cookies sense previ avís, en funció de les exigències tècniques o normatives, o amb
la finalitat d'adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l'Agència
Espanyola de Protecció de Dades, per això s'aconsella els usuaris que la visitin
periòdicament.
Barcelona, a 10 de juliol de 2014.

