
 

POLITICA DE COOKIES 
 
Informació sobre cookies 
A causa de l' entrada en vigor de la modificació de la "Llei de Serveis de la Societat de la 
Informació" (LSSICE) establerta pel Reial Decret 13/2012, és d' obligació obtenir el 
consentiment exprés de l' usuari de totes les pàgines web que fan servir cookies 
prescindibles, abans que aquest navegui per elles. 
 
Què són les cookies? 
Les cookies i altres tecnologies similars com ara local shared objects, flash cookies o píxels, 
són eines emprades pels servidors web per a emmagatzemar i recuperar informació sobre 
els seus visitants, així com per oferir un correcte funcionament del lloc. 
Mitjançant l' ús d' aquests dispositius es permet al servidor web recordar algunes dades 
referents a l' usuari, com les seves preferències per a la visualització de les pàgines       
d'aquest servidor, nom i contrasenya, productes que més li interessen, etc. 
 
Cookies acceptades per la normativa i cookies exceptuades 
Segons la directiva de la UE, les cookies que requereixen el consentiment informat per part 
de l' usuari són les cookies d' analítica i les de publicitat i afiliació, quedant exceptuades les 
de caràcter tècnic i les necessàries per al funcionament del lloc web o la prestació de serveis 
expressament sol·licitats per l' usuari. 
 

Informació sobre les cookies utilitzades 
 
L' informem que en aquest lloc web s' utilitzen cookies amb la finalitat d' executar les 
comunicacions electròniques pròpies de la navegació, així com amb la finalitat de prestar o 
habilitar els serveis o funcionalitats per Vostè sol·licitats. Aquestes cookies: 
 

✓ Recorden la preferència d' idioma assenyalada. 
✓ Augmenten la seguretat de la navegació en el nostre lloc web. 
✓ Permeten que la navegació es realitzi més fàcilment. 
✓ Possibiliten la reproducció de continguts multimèdia. 

 
Aquest lloc web també utilitza cookies pròpies, destinades a recopilar informació sobre la 
navegació dels usuaris en el lloc, de forma totalment anònima i dissociada, amb finalitats 
estrictament estadístiques i de millora de la seva funcionalitat, l' ús ens permet: 
 

✓ Conèixer el nombre de visitants del portal de "PLASTNET ANOIA SL" 
✓ Comptabilitzar el nombre de visites en cadascuna de les diferents pàgines          d' 

aquest portal 
✓ Conèixer l' activitat al portal per a la identificació de problemes i millores en la 

navegació 
 

Vostè pot desactivar l' ús de cookies en qualsevol moment mitjançant la modificació dels 
paràmetres de configuració del seu navegador: 
 

Per la configuració de cookies de Internet Explorer 

Per la configuració de cookies de Firefox 

Per la configuració de cookies de Google Chrome 

Per la configuració de cookies de Safari 
 

http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES&locale=es_ES

