FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA EDUCACIÓ – MODIFICACIONS PÀGINA WEB
ADAPTACIÓ RGPD CENTRES DOCENTS
POLÍTICA DE COOKIES
De conformitat amb la norma va vigent, totes les dades de caràcter personal ob ngudes
mitjançant les cookies durant la u lització de la pàgina web seran tractades d’acord amb la
Polí ca de Cookies.
Cookie és un ﬁtxer que es descarregarà al seu ordinador en accedir a determinades pàgines
web. Les cookies permeten a la web, entre altres coses, desar i recuperar informació sobre els
hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que con nguin i
de la forma en què s'u litza el seu equip, es poden fer servir per iden ﬁcar l’usuari. El
navegador de l'usuari memoritza les cookies al disc dur només durant la sessió actual, ocupant
un espai de memòria mínim i no perjudicant l’ordinador. Les cookies no contenen cap mena
d'informació personal especíﬁca, i la majoria d’elles s'eliminaran del disc dur en ﬁnalitzar la
sessió de navegador (les anomenades sessions de cookies). La majoria dels navegadors
accepten com a estàndard les cookies i, independentment de quin pus de cookies, permeten
o impedeixen en la conﬁguració de seguretat les cookies temporals o memoritzades.
L’usuari accepta expressament, per la u lització d'aquesta web, el tractament de la informació
recollida en la forma i amb els ﬁns anteriorment esmentats. I també accepta conèixer la
possibilitat de rebutjar el tractament de dades o d’informació, evitant l'ús de Cookies
mitjançant la selecció de la conﬁguració adequada a aquest efecte del seu navegador; cal tenir
present, tanmateix, que aquesta opció de bloqueig de cookies al seu navegador pot impedir
l'ús complet de totes les funcionalitats de la web.
L’usuari pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al seu equip mitjançant la
conﬁguració de les opcions del navegador instal·lades al seu ordinador.
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