
 
 

 

Política de Cookies  

CONSELL DE L'ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA 

Aquest lloc web (en endavant, la "Web"), què és responsable el CONSELL DE L'ESPORT ESCOLAR DE 

BARCELONA (el "Titular"), amb domicili a Av. Litoral, 86 - 08005 Barcelona, amb C.I.F. G-08916991, 

utilitza cookies amb les finalitats que s'estableixen en la present política. A continuació, podrà trobar 

més informació respecte a les cookies utilitzades en aquesta Web per a la recopilació de dades, com 

revocar el consentiment prestat i informació addicional relativa al tractament de dades personals 

derivat de l'ús de cookies per part del Titular. 

1. RESPONSABLE DE TRACTAMENT 

El Titular d'aquest web i responsable del tractament de les dades personals obtingudes a través de 

l'ús de cookies és CONSELL DE L'ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA, amb domicili a Av. Litoral, 86 - 

08005 Barcelona. El seu e-mail de contacte és el següent: informaciogeneral@elconsell.cat 

2. QUÈ ÉS UNA COOKIE? QUÈ ALTRES TECNOLOGIES HI HA? 

Un COOKIE és un fitxer que es descarrega a l'ordinador o al dispositiu de l'usuari (per exemple, mòbil 

o tablet) a l'accedir a determinades pàgines web per a emmagatzemar i recuperar informació (incloent 

dades personals com l'adreça IP) sobre la navegació que s'efectua des d'aquest equip. La seva 

finalitat principal és reconèixer a l'usuari cada vegada que accedeixi a la web i crear perfils basats en 

els hàbits de navegació de l'usuari a la web i a Internet. No obstant això, hi ha altres tecnologies 

similars al cookies per a la recopilació de dades a través de l'ús de la pàgina web com, per exemple, 

els tracking píxels o els web beacons. Aquestes tecnologies permeten saber si s'ha obert un 

determinat correu electrònic o si s'ha interactuat amb un contingut web. 

3. TIPUS DE COOKIES UTILITZADES EN AQUESTA WEB I FINALITATS 

En aquesta web es permeten únicament la utilització de les cookies indicades en els següents 

apartats. 



 
 

 

Cookies tècniques: són aquelles que permeten a l'usuari navegar a través d'una pàgina web, 

plataforma o aplicació i l'ús de les diferents opcions o serveis que existeixen en ella, com, per 

exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d'accés 

restringit, recordar els elements que componen una comanda, dur a terme el procés de compra d'una 

comanda, sol·licitar el registre o la participació en un esdeveniment, fer servir elements de seguretat 

durant la navegació, emmagatzemar contingut per a la difusió de vídeos o so o compartir contingut 

a través de les xarxes socials. 

Cookies de personalització: són aquelles que permeten a l'usuari accedir a el servei amb algunes 

característiques generals pre-definides segons una sèrie de criteris en el terminal de l'usuari, com, 

per exemple, l'idioma, el tipus de navegador a través del qual s'accedeix al servei , la configuració 

regional des de la qual s'accedeix al servei, etc. 

Cookies publicitàries: són aquelles que, ja siguin processades per nosaltres o per tercers, ens 

permeten gestionar de la manera més eficient possible l'oferta d'espais publicitaris en el lloc web, 

adaptant el contingut de l'anunci al contingut del servei sol·licitat o faci servir la seva marca del nostre 

lloc web. 

Per fer-ho, 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 manera més eficient 

possible, dels espais publicitaris que, si escau, l'editor ha inclòs en un lloc web, aplicació o plataforma 

des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes galetes emmagatzemen informació sobre el 

comportament dels usuaris obtinguda a través de l'observació contínua dels seus hàbits de navegació, 

el que permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat d'acord amb ell. 

Cookies de tercers: La web pot utilitzar serveis de tercers que recopilen informació amb fins 

estadístics, l'ús de el lloc per part de l'usuari i per a la prestació d'altres serveis relacionats amb 

l'activitat del lloc web i altres serveis d'Internet. 



 
 

 

Cookies estadístiques: Les cookies analítiques són aquelles que permeten el seguiment i anàlisi del 

comportament dels usuaris per mesurar l'activitat dels usuaris i elaborar perfils de navegació. A través 

d'aquestes dades, es generaran estadístiques que ens permetin conèixer quines seccions de la nostra 

web són més visitades o la localització, dispositiu a través del qual s'accedeix, etc. per conèixer els 

perfils dels visitants de la web. 

En aquesta web s'utilitzen les següents cookies estadístiques o analítiques: 

Google Analytics (Google) - Irlanda - Termini de conservació: De 0 minuts a 2 anys. 

Podeu obtenir més informació sobre les cookies de Google Analytics en els següents enllaços: 

• https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

• https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=es 

 

Twitter (Twitter) - Irlanda - Termini de conservació: Les galetes de Twitter s'emmagatzemen en el 

dispositiu fins que l'usuari neteja les galetes. 

Podeu obtenir més informació sobre les cookies de Twitter en els següents enllaços: 

• https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-cookies 

• https://twitter.com/es/privacy 

 

Facebook (Facebook) - Irlanda - Termini de conservació: 3 mesos. 

Podeu obtenir més informació sobre les cookies de Facebook en els següents enllaços: 

• https://www.facebook.com/policies/cookies 

• https://www.facebook.com/policy.php 

 

 

 

 



 
 

 

4. BASE JURÍDICA 

El tractament de les seves dades personals és necessari per a les finalitats indicades anteriorment, i 

la seva base jurídica és el consentiment de l'usuari, que atorga quan prem el botó "D'acord" inclòs al 

banner de cookies o quan prem el botó inclòs a el costat de cada tipus de cookies en el panell de 

configuració. El consentiment pot ser revocat en qualsevol moment per l'usuari a través dels botons 

inclosos en el panell de configuració. 

5. TERMINIS DE CONSERVACIÓ 

Els terminis de conservació de les cookies dependran de la cookie i del seu titular, regint-se per la 

informació disponible a través dels enllaços inclosos a la taula. 

6. CESSIONS I Transferències internacionals de dades 

L'usuari queda informat que alguns dels responsables de les cookies de tercers indicades 

anteriorment estan ubicats fora de l'Espai Econòmic Europeu ( "EEE"). Pots informar-te de les 

transferències internacionals que, si escau, realitzen els tercers identificats en aquesta política en els 

seus corresponents polítiques (veure els enllaços facilitats en l'apartat). 

7. CONFIGURACIÓ DE COOKIES A TRAVÉS DEL NAVEGADOR 

D'altra banda, també es podrà configurar les cookies per tal de rebutjar-les mitjançant la utilització 

de les opcions de configuració disponibles al navegador que l'usuari estigui utilitzant. El procediment 

per a la revocació i eliminació de les cookies pot consultar-se a través dels següents enllaços als 

situats de suport oficials dels principals navegadors perquè l'usuari pugui decidir si vol rebutjar o bé 

configurar les galetes: 

• Firefox: https://support.mozilla.org/es/search?q=deshabilitar+cookies  

• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

• Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies  



 
 

 

• Safari: https://support.apple.com/es-es/HT201265 

• Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 

 

Així mateix, pot veure els vídeos desenvolupats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb 

la finalitat d'explicar com configurar les opcions de privacitat des de diferents plataformes i equips: 

https://www.aepd.es/areas/internet/protege-tuprivacidad.html 

 

8. DRETS DELS USUARIS 

 L'usuari pot exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, limitació del 

tractament, revocació del consentiment prestat i portabilitat, quan corresponguin, respecte del 

tractament de què és responsable el titular, mitjançant escrit (acreditant la seva identitat) dirigit a 

informaciogeneral@elconsell.cat o mitjançant carta dirigida a el domicili social del CONSELL DE 

L'ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA. Així mateix, l'usuari té dret a presentar una reclamació davant 

l'autoritat de control competent en matèria de protecció de dades, a Espanya, és l'Agència Espanyola 

de Protecció de Dades (www.aepd.es). 


