Què són les cookies?
Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades
pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i
recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de
la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per
reconèixer a l'usuari.
Quins tipus de cookies utilitza www.tinvend.com?
•
Cookies de sessió: són cookies temporals que romanen en l'arxiu de cookies del seu
navegador fins que abandoni la pàgina web, per la qual cosa cap queda registrada en el disc
dur de l'usuari. La informació obtinguda per mitjà d'aquestes cookies, serveixen per analitzar
pautes de tràfic a la web. A la llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per
millorar el contingut i facilitant el seu ús.
•
Cookies d'anàlisi: Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens
permeten quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de
la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per a això s'analitza la seva navegació a la
nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l'oferta de productes o serveis que li oferim.
•
Cookies de botons de mitjans socials – Facebook i Twitter: En aquest lloc els botons
s'inclouen per compartir a les xarxes socials Facebook i Twitter. Aquests botons són
implementades per codi proporcionat per Facebook i Twitter.
Què implica no autoritzar l'ús de cookies?
Si vostè rebutja la instal·lació de cookies en la seva terminal d'usuari o, si elimina les que
s'haguessin registrat en altres accessos anteriors, ha de tenir en compte que no podrà
beneficiar-se d'una sèrie d'utilitats que són necessàries per navegar en algunes zones de la
nostra pàgina web. Així, no es podrà reconèixer, per exemple, l'idioma per defecte de l'equip
terminal, el tipus de navegador instal·lat en l'equip terminal d'usuari per poder adaptar la
visualització de la pàgina web, el país des del qual es connecta el dispositiu a la pàgina web,
obrir sessió, realitzar comandes...
Com configurar el meu navegador?
Tots els navegadors tenen opcions per inhabilitar l'ús de cookie en totes les pàgines web que
visita, o en algunes en concret, eliminar totes les cookies emmagatzemades en el seu
ordinador o algunes en concret.
Llistem el procediment que cal seguir en els principals navegadors utilitzats:

•

INTERNET EXPLORER

1.

Faci clic en el botó Eines i després en Opcions d'Internet.

2.

Faci clic en la pestanya Privadesa i després en Llocs.

3.
En el quadre Adreça del lloc web, escrigui l'adreça completa (URL) del lloc web la
configuració del qual de privadesa vulgui personalitzar.
Per exemple http://www.microsoft.com.
4.

Després faci clic a Bloquejar o Permetre.

5.
Repeteixi els passos 3 i 4 per a cada lloc web que desitgi bloquejar o permetre. En
finalitzar, faci dues vegades clic en “Accepta”.
•

FIREFOX

1.

Faci clic en el botó Eines i després en Opcions

2.

Faci clic en la pestanya Privadesa

3.
En la secció Historial, seleccioni "Utilitzarar una configuració personalitzada per a
l'historial ».
4.
Marqui la casella per acceptar les cookies i faci clic en Excepcions per seleccionar els
llocs web que (sempre o mai) autoritzi a instal·lar cookies en la seva terminal.
•

CHROME

1.

En el menú de Chrome situat en la barra d'eines del navegador.

2.

Seleccioni Configuració

3.

Faci clic a Mostrar opcions avançades

4.

En la secció "Privadesa", fes clic en el botó Configuració de contingut.

5.

En la secció "Cookies", pots configurar les opcions que s'indiquen a continuació:

§

Eliminar cookies

§

Bloquejar les cookies de forma predeterminada

§

Permetre les cookies de forma predeterminada

§

Incloure excepcions de cookies de dominis o llocs web específics

•

SAFARI

1.

Accedeixi al menú "Safari" i entri en l'apartat "Preferències".

2.

A continuació faci clic sobre la pestanya Seguretat i podrà ajustar les Cookies.

•

OPERA

1.

Opcions Avançat Cookies

2.
Les opcions de cookies controlen la manera en què Opera els gestiona. La manera
predeterminada és acceptar totes els cookies.
§

Acceptar cookies: S'accepten tots (predeterminat)

§
Acceptar cookies només del lloc visitat: Es rebutgen els cookies de tercers, per a
dominis externs al que s'està visitant
§

No acceptar cookies mai: Es rebutgen tots

