POLÍTICA DE PRIVACITAT
Tota comunicació amb GUAL SEGURETAT, S.L. per qualsevol mitjà o a través de la seva adreça de correu electrònic, o dels formularis presents en aquest
“web site” o al seu “e-mail”, suposa el consentiment exprés per a que les seves dades personals siguin incorporades a fitxers de titularitat de GUAL
SEGURETAT, S.L., amb adreça a C/Sant Miquel, 36 (Badalona).
Aquestes dades de caràcter personal seran tractades d’acord amb l’establert a la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Presonal”.
Per tant, l’interessat podrà executar el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició amb respete ales dades personals que consten en els citats fitxers,
podent revocar el seu consentiment per escrit en qualsevol moment.
Per a tal efecte podrà fer-ho mitjançant comunicació dirigida a:
GUAL SEGURETAT, S.L.
C/SANT MIQUEL, 38
08911 BADALONA
POLÍTICA DE COOKIES
Cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador i accedeix 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
que utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer a l’usuari. En navegador de l’usuari memoritza cookies en el seu disc dur només durant la sessió
actual ocupant un espai de memòria mínim i no perjudicant a l’ordinador. Les cookies no contenen ninguna classe d’informació personal específica, i la majoria
de les mateixes s’esborren del disc dur en finalitzar la sessió de navegador (les denominades cookies de sessió).
La majoria dels navegadors accepten com estendards a les cookies i, amb independència de les mateixes, permeten o impedeixen en els ajustaments de
seguretat les cookies temporals o memoritzades.
Sense el seu exprés consentiment –mitjançant l’activació de les cookies en el seu navegador- no enllaçarà a les cookies les dades memoritzades amb les
seves dades personals proporcionades en el moment del registre o de la compra.
¿Quin tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?
- Cookies tècniques: Son aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions
o serveis que en ella existeixin com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar
els elements que integren una camanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment,
utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.
- Cookies de personalització: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció
d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com per exemple serien l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, la configuració
regional des d’on accedeix al servei, etc.
- Cookies d’anàlisis: Són aquelles que, tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar la medició i anàlisis
estadístic 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 l’oferim.
- Cookies publicitàries: Són aquelles que, tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten gestionar de la forma més eficaç possible l’oferta dels espais
publicitaris que hi hagi a la pàgina web. Per a això podem analitzar els seus hàbits de navegació a Internet i podem mostrar-li publicitat relacionada amb el seu
perfil de navegació.
- Cookies de publicitat comportamental: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, en el seu cas,
l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la que presta el servei sol·licitat. Aquetes cookies emmagatzemen informació del
comportament dels usuaris obtinguda a través de la observació continuada dels seus hàbits de navegació, el que permet desenvolupar un perfil específic per
mostrar publicitat en funció del mateix.
Cookies de tercers: Les Web de “zonarseguretat.com” o “zonar.cat” poden utilitzar serveis de tercers que, per compte de les web mencionades, recopilen
informació amb finalitats estadístiques, d’utilització del Site per par de l’usuari i per a la prestació d’altres serveis relacionats amb l’activitat el Website i d’altres
serveis d’Internet.
En particular, aquest lloc Web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc. Amb domicili als Estats Units amb seu central a 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043. Per la prestació d’aquest serveis, aquest utilitzen cookies que recopilen l’informació, inclosa l’adreça
IP de l’usuari, que serà transmesa, tractada i enmagatzemada per Google en els termes fixats en la Web Google.com. Incloent la possible transmissió de la
citada informació a tercers per raons d’exigència legal o quan aquests tercers processen informació per compte de Google.
(En aquest punt la AGPD suggereix incloure cadascuna de les cookies de terces utilitzades i les dades de dits tercers. Per evidents raons en aquest model
només s’ha inclòs la Google a l’ús d’Analytics per ser la més extesa i comú).
L’usuari accepta expressament, per la utilització d’aquest Site, el tractament de la informació recollida en la forma i amb les finalitats anteriorment
mencionades. I així mateix reconeix conèixer la possibilitat de refusar el tractament de tals dades o informació refusant l’ús de Cookies mitjançant la selecció de
la configuració apropada a tal efecte en el seu navegador. Tenint present que aquesta opció de bloqueig de Cookies en el seu navegador pot no permetre’l l’ús
ple de totes les funcionalitats del Website.
Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu
ordinador.
Si té dubtes sobre aquesta política de cookies, pot contactar amb el nostre departament d’atenció al client.

