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POLITICA DE COOKIES 

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic 

(LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals de la web: 

Web: https://www.fondamontseny.com/  

Titular: RESTAURANT FONDA MONTSENY, S.L. 

Domicili: Plaça de la Vila 2 Montseny 08469  

C.I.F:  B60586534 

Telèfon: 
(+34) 938473040 

Correu electrònic: fondamontseny@hotmail.es  

Dades registrals: __________________________________________ 

RESTAURANT FONDA MONTSENY pot recopilar informació sobre els hàbits de recerca 

dels usuaris del lloc web per mitjà de cookies o arxius de registre. No s'utilitzaran les 

cookies per recollir informació de caràcter personal. Només s'instal·laran si l'Usuari 

roman i continua navegant a la nostra pàgina web, entenent que consenteix el seu ús i 

instal·lació. A continuació proporcionem informació detallada sobre: què són les 

"cookies", quina tipologia utilitza aquest lloc web, com poden desactivar-les en el 

navegador i com bloquejar específicament la instal·lació de Cookies de tercers. 

Què són les cookies? 

Les cookies són petits arxius de text generats per les pàgines web que l'usuari visita, les 

quals contenen les dades de sessió que poden ser d'utilitat més endavant en la pàgina 

web. Les dades permeten que la pàgina web pugui mantenir la seva informació entre les 

pàgines, i també per analitzar la forma d'interactuar amb el lloc. 

Les cookies són segures ja que només poden emmagatzemar la informació que es va 

posar en el seu lloc pel navegador, la informació que l'usuari hagués introduït en el 

navegador o la que s'inclou en la sol·licitud de pàgina. No poden executar codi i no es 

poden utilitzar per accedir a l'equip de l'Usuari. 

Les cookies són essencials per al funcionament d'Internet, aportant innombrables 

avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat de les 

pàgines web. Les cookies no poden danyar els equips i que estiguin activades ajuda a 

identificar i resoldre els errors. 

Tipus de cookies 

https://www.fondamontseny.com/
mailto:fondamontseny@hotmail.es
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A continuació, proporcionem més informació perquè s'entenguin millor els diferents 

tipus de cookies que poden ser utilitzats: 

 

 

Relació i descripció de 'cookies' 

Segons la 
seva finalitat 

  

Cookies 
tècniques 

Les cookies tècniques són aquelles imprescindibles i estrictament necessàries per al correcte 
funcionament d'un portal web i la utilització de les diferents opcions i serveis que ofereix. 

Per exemple, les que serveixen per al manteniment de la sessió, la gestió del temps de resposta, 
rendiment o validació d'opcions, utilitzar elements de seguretat, compartir contingut amb xarxes 
socials, etc. 

Cookies de 
personalització 

Aquestes cookies permeten a l'usuari especificar o personalitzar algunes característiques de les 
opcions generals de la pàgina web, per exemple, definir l'idioma, configuració regional o tipus de 
navegador. 

Cookies 
analítiques 

Les cookies analítiques són les utilitzades pels nostres portals Web, per elaborar perfils de 
navegació i poder conèixer les preferències dels usuaris del mateix per tal de millorar l'oferta de 
productes i serveis. 

Per exemple, mitjançant una cookie analítica es controlarien les àrees geogràfiques de major 
interès d'un usuari, quin és el producte de més acceptació, etc. 

Cookies 
publicitàries / 
de publicitat 

Les cookies publicitàries permeten la gestió dels espais publicitaris en base a criteris concrets. Per 
exemple la freqüència d'accés, el contingut editat, etc. 

Les cookies de publicitat permeten a través de la gestió de la publicitat emmagatzemar informació 
del comportament a través de l'observació d'hàbits, estudiant els accessos i formant un perfil de 
preferències de l'usuari, per oferir publicitat relacionada amb els interessos del seu perfil. 

Segons 
termini 

  

Cookies de 
sessió 

Les cookies de sessió són aquelles que duren el temps que l'usuari està navegant per la pàgina 
web i s'esborren al final. 

Cookies 
persistents 

Aquestes cookies queden emmagatzemades en el terminal de l'usuari, per un temps més llarg, 
facilitant així el control de les preferències escollides sense haver de repetir certs paràmetres 
cada vegada que es visiti el lloc web. 



 

www.edorteam.com 

 La taula que publiquem a continuació recull de forma esquematitzada les cookies 

anteriorment descrites i utilitzades en la nostra pàgina web: 

• Cookies pròpies i de tercers: 

Més informació de les Cookies de Google: 

- (Google Analytics): Utilitzem el sistema Google Analytics (eina de Google per al 

mesurament del trànsit de les Pàgines Web), el qual pot emmagatzemar cookies 

en el seu ordinador per a ajudar-nos a recopilar informació que serà utilitzada 

únicament amb finalitats estadístics i d'estudi del comportament dels usuaris del 

nostre lloc web. La informació que recopila la cookie (inclosa la IP) és 

emmagatzemada i transmesa cap als servidors de Google als Estats Units. Google 

utilitzarà aquestes dades per a recopilar la seva activitat en el nostre lloc i 

generar informes amb el propòsit d'identificar l'ús que fa del lloc. Google podrà 

proporcionar aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació 

vigent. L'acceptació d'aquesta política suposa l'acceptació de l'ús per part de 

Google de la informació recollida per Google Analytics. (Exemples d'aquestes 

cookies: __utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv, __utmt, _ga, _gid, _gat, 

etc.). 

Domini Nom Duració Propòsit Tamany 

.fondamontseny.co

m 

_gid 24 hores S'usa per a distingir als usuaris. 29 

_ga 2 anys S'usa per a distingir als usuaris. 29 

PHPSESSID Sessió Esta cookie se activa automáticamente al entrar el usuario en el site y caduca al 
finalizar la sesión de navegación. Su finalidad es la de controlar la sesión del 
usuario. Necesarias para la navegación y el buen funcionamiento de nuestra página 
web. 

41 

.google.com 
DV 24 hores  És utilitzada per Google per a proveir serveis i extreure informació anònima sobre 

la navegació. 
49 

1P_JAR 1 setmana  Transfereix dades a Google.  19 

UULE 1 dia Cookie associada al servei de Google Maps. Permet la geolocalització del nostre 
laboratori en la secció corresponent d'aquest lloc web. 

194 

NID 6 mesos  La finalitat d'aquesta cookie és emmagatzemar informació sobre les teves 
preferències. 

178 

CONSENT Permanent La seva funció es la de recordar l’acceptació de les cookies i d’altres preferències 
en els llocs web.  

16 
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- (Google maps): També utilitzem cookies de Google Maps s'utilitzen per a 

visualitzar ubicacions geogràfiques. Aquestes cookies són gestionades 

enterament per Google. (exemple: PREF, CONSENT, SSID, NID…). 

- Altres cookies de Google: Així mateix, utilitzem cookies de caràcter tècnic per a 

recordar l'acceptació per part de l'usuari de la instal·lació de cookies, a més de 

cookies amb diferents funcionalitats, de publicitat, de seguretat o de 

preferències. (Exemples d'aquestes cookies de google: 1P_JAR, SID, 

SEARCH_*SAMESITE, SAPISID, APISID, HSID, UULE, DV...).Es poden trobar en els 

següents links de la política de google: 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=es 
 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-
usage?hl=es 

Cookies de xarxes socials (fb, youtube, twitter, etc.): Cada xarxa social utilitza 

les seves pròpies cookies perquè vostè pugui punxar en botons del tipus 

M'agrada o Compartir i donar accés a les xarxes socials: 

- Cookies de Instagram, segons el que es disposa en la seva  Política de Cookies 

 

Consentiment. 

L’usuari haurà d’acceptar de manera explícita i activa l’ús de les cookies abans 
anunciades, pels períodes assenyalats anteriorment i en les condicions contingudes en 
la present Política de Cookies. . 

 

Retirada del Consentiment. 

L’usuari podrà retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb aquesta 
Política de cookies, per això haurà d’eliminar les cookies emmagatzemades al seu equip 
utilitzant els ajustos i configuracions del seu navegador d’internet. 

 

Gestió de cookies: Garanties complementàries. 

Tots els navegadors d'Internet permeten limitar el comportament d'una cookie o 

desactivar-les dins de la configuració o les opcions del navegador. Els passos per fer-ho 

són diferents per a cada navegador, podent-se trobar instruccions en el menú d'ajuda 

de cada navegador. 

Molts navegadors permeten activar un mode privat mitjançant el qual les cookies 

s'esborren sempre després de la visita. Depenent de cada navegador aquesta manera 

privat, pot tenir diferents noms. A continuació es pot trobar una llista dels navegadors 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=es
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es
https://help.instagram.com/1896641480634370
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més comuns amb un enllaç a la configuració de cookies i els diferents noms d'aquest 

"mode privat": 

• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-

manage-cookies#ie=ie-11  

• FireFox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies  

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

• Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/  

• Opera: http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html  

• Safari para iOS (dispositivos iPhone y iPad): 

http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html  

• Chrome para Android: 

https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es  

• Windows Phone: http://www.windowsphone.com/es-es/how-

to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-  

Per obtenir més informació sobre l’eliminació, deshabilitació o bloqueig de les cookies també 

pot: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2 

Actualizació de la política de cookies.  

Aquest lloc web pot modificar aquesta Política de Cookies, per això li recomanem revisar 

aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre lloc web per tal d’estar 

adequadament informat sobre l’ús que en fem de les cookies.  

 

Última revisió: agost 2020 
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