
POLÍTICA DE COOKIES 

 El nostre lloc web www.clubjuvenilraco.org (el "Lloc Web") pot utilitzar una tecnologia anomenada 

"cookies" amb la finalitat de poder demanar informació sobre l'ús del lloc web. T'informem que podríem 

utilitzar cookies amb la finalitat de facilitar la teva navegació a través del lloc web, distingir-te altres 

usuaris, proporcionar-te una millor experiència en l'ús del mateix, i identificar problemes per millorar el 

nostre lloc web. Així mateix, en cas que prestessis el teu consentiment, podríem utilitzar cookies que ens 

permetessin obtenir més informació sobre les teves preferències i personalitzar el nostre lloc web de 

conformitat amb els teus interessos individuals. 

 La present política de cookies té per finalitat informar de manera clara i precisa sobre les cookies que 

s'utilitzen en el nostre lloc web en cada moment. En cas que vulguis demanar més informació sobre les 

cookies que utilitzem en el Lloc Web, pots enviar un correu electrònic a la següent adreça: 

director@clubraco.cat 

 2. Tipus de galetes que es fan servir en el Lloc Web. El nostre Lloc Web utilitza les galetes que es 

descriuen a continuació: 

 2.1. Galetes pròpies: 

 Galetes de sessió: Són aquelles galetes que són al teu ordinador i gestionades exclusivament per 

nosaltres per al millor funcionament del Lloc Web. La informació que recaptem s'empra per millorar la 

qualitat del nostre servei i la teva experiència com a usuari. Galetes persistents: Aquestes galetes 

romanen al navegador més temps, permetent-nos reconèixer-te com a visitant recurrent del lloc web i 

adaptar el contingut per oferir-continguts que s'ajustin a les teves preferències. En concret, utilitzem les 

galetes següents: • XSRF TOKEN (sessió), tenen per finalitat evitar la falsificació de sol·licituds entre llocs 

web. • hs (sessió) Aquesta galeta és usada pel llenguatge PHP per permetre que les variables de sessió 

siguin guardades al servidor web • sv session (sessió) Aquesta cookies és utilitzada per guardar 

l'acceptació de la política de cookies d'aquest lloc. 

 2.2. Galetes analítiques de tercers Les galetes de tercers són aquelles establertes per un domini diferent 

del nostre lloc web. No podem accedir a les dades emmagatzemades en les galetes d 'altres llocs web 

quan naveguis en aquests llocs web. En utilitzar la nostra web es descarreguen en el teu equip les 

galetes de tercers que es detallen a continuació juntament amb el seu temps de termini (comptat a 

partir del moment de la seva creació o restabliment), proveïdor i finalitat. 

 Proveïdor: Google Ireland Limited (inclòs Youtube) 

 • APISID (2 anys): Cookie per al funcionament de Doubleclick, avalua l'eficàcia de les campanyes de 

màrqueting en línia. • consent (permanent): Cookie que gestiona l'acceptació de les galetes de Google  

• HSID (2 Anys) i SID (2 Anys): contenen registres encriptades i signats de forma digital de l'hora d'inici 

de sessió més recent i amb la ID de compte de Google d'un usuari. La combinació d'aquestes dues 

galetes permet bloquejar molts tipus d'atacs com, per exemple, intents de robatori del contingut dels 

formularis que farcides en pàgines web.  

• SAPISID (2 Anys): Cookie utilitzada per gestionar preferències d'usuari. 

 • NID (6 mesos): Per personalitzar els anuncis que es mostren en les seves propietats (p. Ex., En el 

cercador de Google). Per exemple, fem servir aquestes galetes per recordar les teves cerques més 

recents, els teus interaccions anteriors amb els resultats de cerca o amb la publicitat d'un anunciant i les 

teves visites al lloc web d'un anunciant. D'aquesta manera, es poden mostrar anuncis personalitzats a 

Google  

• DV (Sessió): Emmagatzemen informació, identificadors i preferències relacionats amb Google  

• 1P_JAR (7 dies) Utilitzem aquesta galeta per personalitzar anuncis que puguin ser del teu interès.  



• OGPC (1 mes) Aquesta galeta és utilitzada per Google per proveir serveis i extreure informació 

anònima sobre la navegació.  

• SSID (1 any) Utilitzades per Google per emmagatzemar les preferències de l'usuari i la informació 

durant la visualització de les pàgines amb els mapes de Google en ells.  

• SIDCC (3 mesos) Aquesta galeta és utilitzada per Google per proveir serveis i extreure informació 

anònima sobre la navegació.  

• IDE (1 any) Cookie de publicitat que s'emmagatzema en navegadors en el domini doubleclick.net.  

• DSID (15 dies) Cookie que serveixi per vincular la teva activitat en diferents dispositius, coordinar els 

anuncis que visualitzes a ells i mesurar els esdeveniments de conversió.  

• _ga (2 anys) S'usa per a distingir als usuaris.  

• VISITOR_INFO1_LIVE (Sessió), YSC (Sessió): En algunes pàgines del nostre lloc web tenim vídeos 

incrustats de Youtube, és un servei de Google. El seu ús implica la remissió de les, galetes, a més de les 

galetes que Google requereix si manté la sessió activa amb el seu compte, amb el propòsit de visualitzar 

els vídeos incrustats, estimar l'ample de banda i mostrar totes les vegades que  s'ha reproduït.  

• YSC (sessió) galeta que mesura les reproduccions de vídeos realitzades per l'usuari i registra els 

esdeveniments de "M'agrada" o "Comparteix el vídeo". És una galeta de sessió, caducant quan finalitza 

la sessió amb el navegador  

• PREF (10 anys) galeta que emmagatzema les preferències de configuració, com ara idioma preferit, 

nombre de resultats de cerca mostrats per pàgina o activació del filtre SafeSearch de Google.  

• LOGIN_INFO (2 anys) Cookie tècnica de reproducció de contingut 

 Si vols més informació sobre l'ús de les galetes de Google Inc., pots contactar amb ells des de la pàgina 

http://www.google.com/policies/technologies/ads/. 

 

A més, si interactues amb el contingut del nostre lloc web també es poden establir galetes de tercers 

(per exemple, en prémer botons de xarxes socials o visionar vídeos allotjats en un altre lloc web). 

Incloem a continuació els enllaços als llocs web on pots consultar la descripció del tipus de galetes que 

utilitzen les xarxes socials a les que pots accedir des del nostre lloc web i el seu període d'expiració: 

 Facebook, consultar el següent enllaç: https://www.facebook.com/policies/cookies 

 Youtube, consultar el següent enllaç: https://www.youtube.com/intl/es-419/yt/about/policies/# 

community-guidelines 

 Twitter, consultar el següent enllaç: https://twitter.com/es/privacy  

Instagram, consultar el següents enllaç: https://es-es.facebook.com/help/instagram/155833707900388 

 3. Consentiment En navegar i continuar en el nostre lloc web estaràs consentint l'ús de les galetes per a 

poder enunciades, pels terminis assenyalats i en les condicions contingudes en la present Política de 

Galetes. 

   

 

 

 

http://www.google.com/policies/technologies/ads/
https://www.facebook.com/policies/cookies
https://twitter.com/es/privacy
https://es-es.facebook.com/help/instagram/155833707900388


Deshabilitar i bloquejar cookies o retirar el meu consentiment. 

 

En qualsevol cas, us informem que atès que les galetes no són imprescindibles per a l'ús del nostre lloc 

web, pots bloquejar o deshabilitar activant la configuració del seu navegador que li permet rebutjar la 

instal·lació de totes les cookies o d'algunes d'elles. La pràctica majoria dels navegadors permeten 

advertir de la presència de cookies o rebutjar-les automàticament. Si les rebutges podràs seguir fent 

servir el nostre lloc web, encara que l'ús d'alguns dels seus serveis podrà ser limitat i per tant la teva 

experiència al nostre lloc web menys satisfactòria. Per a més informació sobre l'eliminació, 

deshabilitació o bloqueig de les galetes us plau visita: 

http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2 

Igualment pots trobar informació sobre com fer-ho en els següents enllaços depenent del navegador 

que utilitzis: 

Firefox des de http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-web 

Chrome des http://support.google.com/chrome/bin/answer.py ? hl = ca & answer = 95.647  

Explorer des http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-

explorer-9 Safari des http://support.apple.com / kb / ph5042  

Opera des http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 

Si ho desitja pots veure els vídeos desenvolupats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la 

finalitat d'explicar com configurar les opcions de privacitat des de diferents plataformes i equips. 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/protegetuprivacidad/index-ides-idphp.php 

  

4. Canvis en la Política de Cookies 

  

És possible que actualitzem la Política de Cookies del nostre lloc web, per això et recomanem revisar 

aquesta política cada vegada que accedeixis al nostre Lloc Web amb l'objectiu d'estar adequadament 

informat sobre com i per què fem servir les galetes. La present Política de Cookies es va actualitzar per 

última vegada en data març de 2018. 

http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

