POLÍTICA DE COOKIES
<rpm-mktg.es>
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La present política de cookies (a partir d’ara, la “Política de Cookies”) és una part integrant de l’Avís
Legal i de la Política de Protecció de Dades Personals de rpm-mktg.es (a partir d’ara, el “Lloc Web”).
L’accés i la navegació en el Lloc Web, o la utilització dels seus serveis, impliquen l’acceptació dels
termes i condicions recollits en l’Avís Legal i en la Política de Protecció de Dades.
Amb la finalitat de facilitar la navegació pel Lloc Web rpm-mktg.es, titularitat de RPM Racing S.L.U
domiciliada a Gran Via 8-10, 6ª Planta, L´Hospitalet de Llobregat, 08902 (Barcelona)- Espanya i amb
CIF nº B61514360 (a partir d’ara, el “Prestador”), aquest li comunica que utilitza Cookies o altres arxius
de funcionalitat similar (a partir d’ara, les “Cookies”).
En tot cas, li informem que el Prestador és el responsable de les Cookies i del tractament de les dades
obtingudes a través de les Cookies pròpies i de tercers decidint sobre la finalitat, contingut i ús del
tractament de la informació recollida.
Què és una Cookie?
Les Cookies són arxius que contenen petites quantitats d’informació que es descarreguen en el
dispositiu de l’usuari quan visita una pàgina web. La seva finalitat principal és reconèixer a l’usuari
cada vegada que accedeixi al Lloc Web permetent, a més a més, millorar la qualitat i oferir un millor
ús del Lloc Web.
Les Cookies són essencials pel funcionament d’ Internet; no malmeten l’equip/ dispositiu de l’ usuari
i, si es veuen activitats en la configuració del seu navegador, ajuden a identificar i resoldre possibles
errors de funcionament del Lloc Web.
A l’ utilitzar aquest Lloc Web és conscient del tractament de la seva informació per part del Prestador
en la forma i amb les finalitats indicades més amunt.
Ús de Cookies per part del Prestador
Mitjançant l’accés al Lloc Web, accepta de manera expressa la utilització d’ aquest tipus de
Cookies en els seus dispositius. Si desactiva les Cookies, pot ser que la seva navegació pel Lloc Web
no sigui òptima i algunes de les utilitats de les quals disposa el Lloc Web no funcionin correctament.
Concretament, el Prestador està utilitzant les Cookies per les finalitats que a continuació s’exposen.
Si en un futur el Prestador n’ utilitzés altres amb el propòsit d’atorgar més i millors serveis, s’informarà
a l’usuari.
A l’ utilitzar aquest Lloc Web és conscient del tractament de la seva informació en la forma i amb
les finalitats indicades més amunt.
Cookies tècniques
Són aquelles Cookies que permeten a l’usuari la navegació a través del Lloc Web i la utilització de
les diferents opcions o serveis que posseeixi.
Cookies analíticas
Son aquellas Cookies utilizadas con el propósito de analizar el uso que hacen los usuarios del Sitio
Web. La información que genera la Cookie (incluyendo su dirección IP) será directamente
transmitida y archivada. Se usará esta información por cuenta del Prestador con el propósito de
seguir la traza de su uso del Sitio Web, recopilando la actividad del Sitio Web y prestando otros
servicios relacionados con la actividad del Sitio Web y el uso de Internet. Además, este tipo de
Cookies facilita el análisis de la creación de cuentas de los usuarios.
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Nom
cookieLSSIrpm

COOKIES ANALÍTIQUES
Propòsit

Durada

Aquesta cookie és utilitzada per a corroborar
que l’usuari ha acceptat la política de cookies
de la web i que pot seguir navegant amb
normalitat.

Al finalitzar la sessió de
navegació acaba la seva
funció.

COOKIES DE TERCERS
Cookies analítiques de Google Analytics
El Prestador, a través del Lloc Web, utilitza Google Analytics, servei prestat per Google, Inc., l’oficina
principal d’aquesta entitat està localitzada a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
(Califòrnia), CA 94043, Estats Units (en endavant, "Google").
Google Analytics utilitza Cookies amb el propòsit d’ analitzar l’ús que fan els usuaris del Lloc Web. La
informació que genera la Cookie (incloent la seva direcció IP) serà directament transmesa i arxivada
per Google en els seus servidors d’Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte del
Prestador amb el propòsit de seguir el traçat del seu Lloc Web, recopilant l’ activitat del Lloc Web i
prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del Lloc Web i l’ús d’Internet. Google podrà
transmetre aquesta informació a tercers quan així li requereixi la legislació, o quan aquests tercers
tractin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva direcció IP amb cap altra
dada de la que disposi.

Nom
_ga
_gid
_gat

COOKIES GOOGLE ANALÍTIQUES
Propòsit

Durada

Cookie d’ anàlisi que permeti distingir i
quantificar el número d’ usuaris i realitzar
mesures i anàlisis estadístiques A més a més,
utilitza un identificador anònim per distingir
usuaris anònims i realitzar anàlisis sobre les
interaccions dels usuaris en l’aplicació amb la
finalitat
d’optimitzar
els
serveis
que
s’ofereixin. Funcionen en conjunt.

Si
desitja
més
informació
al
http://www.google.com/intl/es/analytics/.

respecte,

pot

Cookies Persistents:
_ga (2 años)
Cookies Temporals:
_gid (1 dia)
_gat (10 minuts)

visitar

la

següent

URL

Així, pot bloquejar les Cookies a través de les eines de configuració del navegador, o bé, pot
configurar el seu navegador perquè l’avisis quan un servidor vulgui guardar una Cookie:
a) Si utilitza Microsoft Internet Explorer, trobarà l’opció en el menú Eines > Opcions d’ Internet
> Privacitat > Configuració. Per saber més visiti http://windows.microsoft.com/eses/windows-vista/block-or-allow-Cookies
i
http://windows.microsoft.com/eses/windows7/how-to-manage-Cookies-in-internet-explorer-9.
b) Si utilitza Firefox, trobarà en el menú Eines > Opcions > Privacitat > Cookies. Per saber més
visiti http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-Cookies-que-los-sitios-we.
c) Si utilitza Chrome, en la secció d’ Opcions > Opcions avançades > Privacitat. Per saber
més visiti https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
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d) Si utilitza Opera, en l’ opció de Seguretat i Privacitat, podrà configurar el navegador. Per
saber més visiti http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
e) Si utilitza Safari trobarà l’opció en el menú Preferències/Privacitat. Més informació a:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Última actualització: 17 de gener de 2018.
Copyright © RPM RACING, S.L.U. 2018. Tots els drets reservats.
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