Política de cookies
De conformitat amb la normativa espanyola que regula l'ús de cookies en relació amb la prestació de serveis de
comunicacions electròniques, recollida en el Reial decret llei 13/2012, de 30 de març, l'informem sobre les cookies
utilitzades en el lloc web de Agronet, SL (En endavant, el "Agronet") i el motiu del seu ús. Així mateix, Agronet li
informa que a l'navegar en el Lloc Web vostè està prestant el seu consentiment per poder utilitzar-les
Les cookies utilitzades en el nostre lloc web, són pròpies i de tercers, i ens permeten emmagatzemar i accedir a
informació relativa a l'idioma, el tipus de navegador utilitzat, i altres característiques generals predefinides per
l'usuari, així com, seguir i analitzar l'activitat que porta a terme, amb l'objecte d'introduir millores i prestar els
nostres serveis d'una manera més eficient i personalitzada. Agronet no utilitza cookies publicitàries o de
publicitat comportamental.
La utilització de les cookies ofereix nombrosos avantatges en la prestació de serveis de la societat de la informació, ja
que, entre altres: (i) facilita l'usuari la navegació en el Lloc Web i l'accés als diferents serveis que ofereix; (Ii) evita a
l'usuari configurar les característiques generals predefinides cada vegada que accedeix a al Lloc Web; (Iii) afavoreix la
millora de l'funcionament i dels serveis prestats a través del Lloc Web, després del corresponent anàlisi de la
informació obtinguda a través de les cookies instal·lades.
No obstant això, pot configurar el seu navegador, acceptant o rebutjant totes les galetes, o bé seleccionar aquelles la
instal·lació admet i quins no, seguint un dels següents procediments, depenent de el navegador utilitzat:
Google Chrome (al Menú Eines)
Configuració > Mostra opcions avançades > Privadesa (Configuració de contingut) > Galetes
Més informació: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Microsoft Internet Explorer (al Menú Eines)
Opcions d'Internet > Privadesa > Avançada
Més informació: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
Firefox
Opcions > Privadesa > Galetes
Més informació: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari, iPad y iPhone
Preferències > Privadesa
Més informació: http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/
Opera
Configuració > Opcions > Avançat > Galetes
Més informació: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html

Agronet s'utilitza en la seva pàgina web:
Cookie

Nom

Finalitat

Més informació

- Centro de
Google
Analytics

utma

Google
Analytics

utmb

Google
Analytics

utmc

Google
Analytics

utmz

Google
Analytics

utmli

DoubleClick

privacidad de
Google
- Complemento de
inhabilitación de
Google Analytics
- Centro de
privacidad de
Aquesta galeta ajuda a calcular quant de temps dura la visita
Google
d'un usuari emmagatzemant el moment en què va entrar.
- Complemento de
inhabilitación de
Google Analytics
- Centro de
privacidad de
Aquesta galeta ajuda a calcular quant de temps dura la visita
Google
d'un usuari emmagatzemant el moment en què surt de la
- Complemento de
pàgina.
inhabilitación de
Google Analytics
- Centro de
Aquesta galeta manté un seguiment d'on prové el visitant, quin privacidad de
motor de cerca es va utilitzar, en que enllaci va fer clic, quines
Google
paraules clau utilitzar i des d'en quin lloc de l'món es va accedir - Complemento de
a la pàgina.
inhabilitación de
Google Analytics
Aquestes galetes de Google Analytics generen un identificador
- Centro de
d'usuari anònim, que és el que s'utilitza per fer recompte de
privacidad de
quantes vegades visita el lloc un usuari. També registra quan va Google
ser la primera i l'última vegada que va visitar la web. Així mateix, - Complemento de
calcula quan s'ha acabat una sessió, origen de l'usuari, i
inhabilitación de
keywords.
Google Analytics
DoubleClick utilitza cookies per millorar la publicitat. Solen
-Política de
utilitzar-se per orientar la publicitat segons el contingut que és
privacidad de
rellevant per a un usuari, millorar els informes de rendiment de DoubleClick
la campanya i evitar mostrar anuncis que l'usuari ja hagi vist. Les
galetes de DoubleClick no contenen informació d'identificació
personal.
Aquesta galeta manté un registre de el nombre de vegades
que un usuari ha estat en un lloc, quan va ser la seva primera
visita, i quan es va produir la seva última visita.

