Gràcies per visitar la nostra Política de Cookies.
En Retail Commerce som conscients de la importància de la privacitat a Internet i de la
necessitat d'adoptar fórmules d'informació i consentiment que reuneixin els requisits de
transparència i control esperats pels nostres clients i usuaris. Per això, i complint amb les
obligacions previstes en l'apartat segon de l'article 22 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de
serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, després de la seva modificació
pel Reial Decret llei 13 / 2012, de 30 de març (en endavant, LSSI) posem a la teva
disposició aquesta Política de cookies.

Què són les cookies?
Les cookies són arxius o dispositius que es descarreguen a l'equip terminal de l'usuari que
visita la pàgina web amb la finalitat d'emmagatzemar i recuperar dades que es troben en el
citat equip. El principal objectiu d'aquests arxius és recopilar informació principalment dels
navegadors, la qual resulta d'utilitat per a la millora contínua dels serveis que oferim.
Les cookies no solen emmagatzemar informació sensible de cap tipus com targetes de
crèdit o dades bancàries, fotografies o informació personal, etc. Les dades que guarden són
de caràcter tècnic, estadístiques, preferències de navegació, etc.
La informació no s'associa a la teva persona sinó a el navegador web utilitzat des del
dispositiu amb el qual et connectis.

Quin tipus de cookies hi ha?
Cookies tècniques: són les més elementals i permeten, entre altres coses, saber
quan està navegant un humà o una aplicació automatitzada, quan navega un usuari anònim
i un registrat, tasques bàsiques per al funcionament de qualsevol web dinàmica.
Cookies d'anàlisi: recullen informació sobre el tipus de navegació, les seccions que
més utilitzes, productes consultats, franja horària d'ús, idioma, etc.
Cookies publicitàries: mostren publicitat en funció de la navegació, país de
procedència, idioma, etc.

Què són les cookies pròpies i les de tercers?
Les cookies pròpies són les generades per la pàgina que estàs visitant i les de tercers són
les generades per serveis o proveïdors externs com Facebook, Twitter, GoogleAds o
Doppler.

Quins tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?
Aquest lloc utilitza cookies pròpies i de tercers, les quals es detallen a continuació:

Informació de cookies
Cookies
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cookies a

qualsevol de les pàgines del Lloc.
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monitoratge

oberta o crear una nova.

de visites de

Identificar la sessió de l'usuari, per
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Serveis de tercers
La informació obtinguda per les cookies és tractada per Retail Commerce Desenvolupament
Informàtic SL com així també per tercers prestadors de serveis.

Com configurar i / o eliminar les cookies?
Pots permetre, bloquejar o eliminar, de forma general o particular per a un domini específic
les cookies instal·lades en el teu equip mitjançant la configuració de les opcions de el
navegador instal·lat al teu ordinador.

Configuració de cookies per a Google Chrome
Configuració de cookies per Apple Safari
Configuració de cookies per a Internet Explorer
Configuració de cookies per a Mozilla Firefox

Actualització de la Política de cookies
Podem actualitzar aquesta Política de Cookies periòdicament per reflectir canvis en les
cookies que fem servir o per altres motius operatius o legals. Per tant, et convidem a visitarla amb freqüència per mantenir-te informat sobre el nostre ús de cookies i tecnologies
relacionades.

