POLÍTICA DE COOKIES
Des de DiR volem informar-te de què és una cookie, que la nostra pàgina web utilitza
cookies, quines utilitza i ajudar-te a poder-les gestionar segons sigui el teu interès.
Amb la mera navegació pel nostre lloc web acceptes l’ús de cookies de conformitat amb la
present Política de Cookies. Si no acceptes l’ús d’aquestes cookies, pots desactivar-les
seguint les indicacions previstes en aquest apartat, canviant la configuració del navegador
perquè les cookies d’aquest lloc web no puguin ser col·locades en el teu ordinador o
dispositiu mòbil.
Què son les cookies?
Les cookies son arxius de text que contenen petites quantitats d’informació que es
descarreguen en el teu ordinador o dispositiu mòbil quan visites un lloc web. Les cookies
faciliten l’ús i la navegació per una pàgina web, i permeten comparar i entendre com els
nostres usuaris naveguen a través del nostre lloc web i, en conseqüència, ens permeten
poder millorar els processos de navegació.
Aquestes eines no obtenen dades sobre el teu nom o cognoms ni de l’adreça postal des
d’on et connectes. La informació que obtenen està relacionada amb el número de pàgines
visitades, l’idioma, xarxa social en la que es publiquen les nostres notícies, la ciutat a la que
està assignada l’adreça IP des de la que accedeixes, el número de nous usuaris, la
freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador i l’operador o tipus
de terminal des del que es realitza la visita.
Aquesta informació la utilitzem per millorar les nostres pàgines, detectar noves necessitats
i valorar les millores a introduir amb la finalitat de prestar un millor servei als usuaris que
ens visiten adaptant-les per exemple als navegadors o terminals més utilitzats.
Les cookies que utilitzem a www.dir.cat son:
 Cookies pròpies: son aquelles que s’envien al teu equip des d’un domini gestionat
per nosaltres.
 Cookies de tercers: son aquelles que s’envien al teu equip des d’un equip o domini
que no gestionem nosaltres sinó que s’envien per un equip o domini gestionat
pels proveïdors de serveis contractats per DIR.
 Cookies de sessió: son un tipus de cookies que caducaran al sortir del nostre web
o tancar l’aplicació.
 Cookies persistents: son un tipus de cookies que segueixen emmagatzemades al
teu equip durant un període de temps superior, que pot ser des d’un minut a
diversos anys.
 Cookies d’anàlisi: son aquelles que siguin tractades per DiR o per tercers, ens
permeten quantificar el número de visites i l’ús que fan els usuaris del nostre lloc
web o aplicació mòbil, amb la finalitat de fer mesuraments i anàlisis estadístics de
la seva utilització, i poder corregir les deficiències que detectem i facilitar l’ús de la
nostra web o aplicació.

 Cookies de publicitat: son un tipus de cookies que s’obtenen al visitar les pàgines
web, obrir correus electrònics o executar una aplicació en la que publiquem
anuncis dels nostres serveis, i que recaven informació amb la finalitat de realitzar
un control i seguiment de la eficàcia de la publicitat, de manera que puguem
mesurar, per exemple, el número de cops que es visualitzen els anuncis, on
apareixen, a que hora es veuen, d’es d’on o si els has vist abans.
 Cookies de publicitat comportamental: son un tipus de cookies publicitàries que
s’utilitzen per emmagatzemar i recuperar la informació del comportament dels
usuaris obtinguda a través de la observació continuada d’hàbits de navegació, el
que permet desenvolupar un perfil específic per mostrar-li publicitat en funció
d’aquest.
Si vols més informació sobre què us fem de les cookies, envia’ns un e-mail a info@dir.cat
Cóm controlar i eliminar les cookies a través del navegador?
La capacitat d’activar, desactivar o eliminar cookies pot ser realitzat a través del teu
navegador o des de les opcions de privacitat de l’equip des del que visites el lloc web. Per
fer-ho, segueix les instruccions del teu navegador (normalment es troba dins de l’ “ajuda”,
“Eines” o les instal·lacions “Edit”).
Si ho desitges pots veure els vídeos de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que
expliquen com configurar les opcions de privacitat des de les diferents plataformes i
equips.
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/protegetuprivacidad/indexides-idphp.php
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