Can Camp Residencial SL
POLITICA DE COOKIES
DEL TITULAR DEL PORTAL
CAN CAMP RESIDENCIAL, SL, titular d’aquest Lloc Web www.resicc.cat utilitza
cookies pròpies i de tercers per a diferents finalitats. EL TITULAR recorre a l'ús de
cookies a l'efecte de complir amb les exigències legals previstes en la Llei 34/2002,
d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. La
present Política de Cookies té per objecte informar-lo de manera clara i precisa sobre
les cookies que utilitzem, la informació que recopilem a través d'aquestes i per a
quines finalitats s'utilitza aquesta informació.
Per a obtenir més informació sobre com utilitzem, emmagatzemem i mantenim segurs
les seves dades personals, consulti la nostra Política de privacitat.
QUÈ SÓN LES COOKIES I QUINA ÉS LA SEVA FINALITAT?
Una "cookie" és un arxiu que s'emmagatzema en l'ordinador, tauleta, telèfon
intel·ligent o qualsevol altre dispositiu de l'usuari, amb la finalitat de recaptar i
emmagatzemar informació sobre l'ús, per part d'aquest últim, del Lloc web (article 22.2
LSSI).
QUIN TIPUS DE COOKIES EXISTEIXEN?
A continuació, s'exposa una classificació de les cookies que existeixen i poden arribar
a ser utilitzades en el nostre Lloc web, tenint en compte que una mateixa cookie pot
estar inclosa en més d'una categoria.
1) Segons l’entitat que les gestiona
a) Cookies pròpies: aquelles que s'envien al seu equip des dels nostres propis
equips o dominis i des del qual prestem el servei que ens sol·licita.
b) Cookies de tercers: aquelles que s'envien al seu equip des d'un equip o domini
que no és gestionat per nosaltres, sinó per una altra entitat col·laboradora.
2) Segons el termini de temps que romanen actives
a) Cookies de sessió: cookies temporals dissenyades per a recaptar i
emmagatzemar dades mentre accedeix al nostre Lloc web, desapareixent la
informació una vegada es tanca la sessió (pel que cap dada queda
emmagatzemat en el terminal).
b) Cookies persistents: les dades s'emmagatzemen en el terminal i poden ser
accedits i tractats durant un període de temps determinat.
3) Segons la finalitat
a) Cookies tècniques: aquelles que permeten la navegació a través del Lloc web,
incloent aquelles utilitzades per a la gestió del Lloc web i l'habilitació de les
seves funcions i serveis (p. ex.: controlar el trànsit i la comunicació de dades,
identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, recordar els elements
que integren una comanda, realitzar el procés de compra d'una comanda,
gestionar el pagament, etc.).
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b) Cookies de personalització: aquelles que permeten recordar informació perquè
pugui accedir al Lloc web amb determinades característiques que poden
diferenciar la seva experiència de la d'altres usuaris (p. ex.: l'idioma, el nombre
de resultats a mostrar quan l'usuari realitza una cerca, l'aspecte o contingut del
servei en funció de la mena de navegador a través del qual l'usuari accedeix al
servei o de la regió des de la qual accedeix al servei, etc.).
c) Cookies d’anàlisis o mesurament: aquelles que permeten al responsable de les
mateixes el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris, inclosa la
quantificació dels impactes dels anuncis. La informació recollida mitjançant
aquesta mena de cookies s'utilitza en el mesurament de l'activitat del Lloc web
amb la finalitat d'introduir millores en funció de l'anàlisi de les dades d'ús que
fan els usuaris.

d) Cookies de publicitat comportamental: aquelles que emmagatzemen informació
del comportament dels usuaris obtinguda a través de l'observació continuada
dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil
específic per a mostrar publicitat en funció d'aquest.
QUINES COOKIES UTILITZEM EN EL NOSTRE LLOC WEB?
1. Cookies essencials: Aquestes cookies permeten funcions bàsiques com la
seguretat, la verificació de la identitat i administració de la xarxa. Aquestes
cookies no poden ser desactivades.
2. Cookies de marketing: Aquestes cookies s’utilitzen per a fer un seguiment de
l’eficàcia de la publicitat per tal de proporcionar un servei mes rellevant i oferir
millors anuncis i més ajustats als teus interessos.
3. Cookies funcionals: Aquestes cookies recopilen dades per a recordar les
eleccions que els usuaris fan, per millorar i oferir una experiència més
personalitzada.
4. Cookies d’estadístiques: Aquestes cookies ens ajuden a entendre com els
visitants interactuen amb el nostre espai web, descobrint errors i proporcionant
millors estadístiques generales.
DURANT QUANT TEMPS CONSERVAREM LA INFORMACIÓ?
En compliment de l'art. 13.2 del Reglament (UE) 2016/679, mantindrem la informació
recaptada a través de les cookies durant el temps imprescindible per a complir amb les
finalitats indicades en cada cookie.
En relació amb les cookies de tercers, els terminis de conservació podran ser
consultats en les seves respectives Polítiques de Privacitat i de Cookies que consten
en la taula anterior.
COM CONFIGURAR O DESHABILITAR LES COOKIES?
La legitimació del TITULAR per a l'ús de cookies està basada en el consentiment
exprés que se li sol·licita, conforme a l'article 6.1.a) del Reglament (UE) 2016/679.
El consentiment que ens ha prestat és aplicable a les cookies del present Lloc web i
dels llocs web dels tercers amb els quals col·laborem, especificats en l'apartat “quines
cookies utilitzem en el nostre lloc web?” de la present Política.
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Recordi que en qualsevol moment pot modificar o retirar el seu consentiment a través
del banner situat en la part inferior del nostre Lloc web, per a gestionar el teu
consentiment.
Pot restringir, bloquejar o esborrar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant
la configuració de les opcions del seu navegador d'Internet:
a) Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=
es#
b) Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookiessitios-web-rastrear-preferencias
c) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/topic/eliminar-y-administrarcookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
d) Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
La present Política de Cookies (revisada el mes de novembre de 2020 a fi d'adaptar-la
a la Guia de Cookies de l'AEPD), serà objecte de modificació sempre que resulti
necessari a fi d'adaptar-la a l'actualitat legislativa de cada moment o a qualsevol
variació en la mena de cookies utilitzades en el Lloc web. Per això, li recomanem
revisar la present Política cada vegada que accedeixi al nostre Lloc web amb l'objectiu
de mantenir-se informat sobre com i per a què usem les cookies.
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