POLÍTICA DE COOKIES

Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació que s’emmagatzemen al
navegador durant una visita a un determinat lloc web, amb l’objectiu de ser reconegut com a
usuari recurrent i personalitzar el seu ús facilitant una navegació més ràpida.
Les dades que guarden són de caràcter tècnic, estadístic, preferències personals,
personalització de contingut, etcètera.

TIPOLOGIA DE LES COOKIES
Segons l’entitat que les gestioni:
Les pròpies són les generades per la pàgina web que està visitant i des del qual es presta el
servei sol·licitat.
Les de tercers són les generades per serveis o proveïdors externs com Facebook, Twitter,
etcètera, que tracten les dades obtingudes a través de les cookies.
Segons la seva finalitat:
Cookies tècniques: Són les més elementals i permeten saber si el navegantés un humà o una
aplicació automatitzada, si es tracta d’un usuari anònim o un registrat, entre altres tasques
bàsiques pel funcionament d’una web.
Cookies d’anàlisis: Permeten el seguiment i la anàlisisdel comportament dels usuaris a la web.
Recullen informació sobre el tipus de navegació que s’està realitzant, els apartats més utilitzats,
les franges horàries d’ús, idioma, el temps d’activitat, etcètera.
Cookiesde personalització:Permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques
de caràcter general ja definides en funció d’una sèrie de criteris, com per exemple el tipus de
navegador utilitzat, país de procedència, idioma, etcètera.
Cookies publicitàries:Permeten la gestió dels espais publicitarisinclosos en una web en base a
criteris com el contingut editat o la freqüència en que aquets es mostren.

DESACTIVAR LES COOKIES

L’usuari pot acceptar o no les cookies en el seu navegador. També pots desactivar-les en
qualsevol moment, així com eliminar-les i bloquejar-les de forma general o particular per un
domini específic.
El procés d’eliminació pot diferir d’un navegador a un altre. Per eliminar les cookies d’un lloc
web ha d’anar a la configuració del seu navegador, buscar les cookies associades al domini en
qüestió i procedir a la seva eliminació.
Configuració de cookies: Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Configuració de cookies: Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies#ie=ie-10
Configuració de cookies: Apple Safari
https://support.apple.com/es-es/HT201265
Configuració de cookies: Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrearpreferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

En cas de seguir navegant per aquesta web sense denegar la seva autorització implicarà que
accepta el seu ús per part del titular d’aquesta.

COOKIES DE LA WEB

La web www.kyotoacademy.com s’utilitzen les següents cookies:
Cookies de sessió: Aquestes cookies permeten detectar si l’usuari ha acceptat les cookies.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE LES COOKIES

Pot consultar el reglament sobre les cookies publicat per l’Agència Espanyola de Protecció de
Dades a la seva “Guia sobre l’ús de les cookies”: https://www.aboutcookies.org/

Aquesta política ha estat actualitzada per última vegada el 24/06/2020

