
Política de cookies 

El nostre lloc web http://www.miksochips.com/ca/utilitza una tecnologia anomenada 'cookie', amb la 
finalitat de poder obtenir informació sobre l'ús del lloc web, millorar l’experiència de l’usuari i garantir el 
seu correcte funcionament. 
  
Què son les cookies o galetes? 
Una 'cookie'  o ‘galeta’ és un petit fragment de text que els llocs web envien al navegador i que 
s'emmagatzemen en el terminal de l'usuari, (ordinador o dispositiu mòbil). Aquests arxius tenen la finalitat 
d'emmagatzemar dades que podran ser actualitzades i recuperades per l'entitat responsable de la seva 
instal·lació. Així, cada vegada que l'usuari torna a visitar el mateix lloc web, l'explorador recupera l'arxiu i 
l'envia al servidor del lloc web. Les cookies tenen diverses funcions entre les que s'inclouen, la de recollir 
informació sobre les preferències de l'usuari i recordar-la, i en general, facilitar l'ús del lloc web a l'usuari 
fent que el lloc sigui més útil al personalitzar el seu contingut. Nogensmenys  les cookies no permeten que 
el servidor web l’ identifiqui a vostè com a persona, sinó només al seu identificador web. 
 
 Les cookies es poden classificar en base a diferents paràmetres: 
  
1. Titularitat: cookies pròpies i cookies de tercers: depenent de quina sigui l'entitat que gestioni el domini 

des d'on s'envien les cookies i es tractin les dades que s'obtinguin. Les cookies pròpies son les 
generades per la pàgina web que vostè esta visitant i les de tercers son les generades per serveis o 
proveïdors externs com Facebook, Twitter, Google, etc.  
  

2. Durada: cookies de sessió i cookies persistents: d'acord amb el termini de temps que romanen 
emmagatzemades al terminal de l'usuari. 
  

3. Finalitat: cookies tècniques, cookies de personalització, cookies d'anàlisi, cookies publicitàries, cookies 
de publicitat comportamental: d'acord amb la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes. 
  

• Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web o 
aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixen. Per exemple, 
controlar el trànsit i la comunicació de dades , identificar la sessió o accedir a les parts web d'accés 
restringit. 
  

• Cookies de personalització Són aquelles que permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes 
característiques de caràcter general predefinides en el seu terminal o que el propi usuari defineixi. 
Per exemple, l'idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei o el disseny de 
continguts seleccionat. 
  

• Cookies d'anàlisi Són aquelles que o bé tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten 
quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar l'anàlisi estadístic de la utilització que fan els usuaris 
del servei ofert. Per això s'analitza la seva navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar 
l'oferta de productes o serveis que li oferim. 
  

• Cookies publicitàries Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels 
espais publicitaris que, si escau, l'editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des 
de la qual presta el servei sol·licitat sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència 
en a qual es mostren els anuncis. 
  

• Cookies de publicitat comportamental Són aquelles que permeten la gestió, de la manera més 
eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l'editor hagi inclòs en una pàgina web, 
aplicació o plataforma des de la que presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies emmagatzemen 
informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l'observació continuada dels seus 
hàbits de navegació, el que permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en 
funció del mateix. 
  

 

http://www.miksochips.com/ca/


Quines cookies utilitzem al nostre lloc web 
 
MIKSOCHIPS  no utilitza cookies  per a recollir informació dels usuaris, ni registra les adreces IP d’accés. 
Únicament s’ utilitzen les cookies  pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica  (aquelles que permeten a l’usuari 
a través de la nostra web i la utilització de les diferents opcions  i serveis  que en ella existeixen).  
La nostra web  conté enllaços  a llocs web de tercers, amb polítiques de privacitat pròpies  i alienes a la de 
MIKSOCHIPS. Al accedir a aquests llocs vostè decideix si accepta o no  les seves polítiques de privacitat i de 
cookies. Amb caràcter  general, si navega per internet  vostè pot acceptar o refusar les cookies de tercers 
des de la configuració del seu navegador.  
 
Modificació de la configuració de les cookies : L'usuari pot restringir, bloquejar o esborrar les cookies de 
qualsevol lloc web, utilitzant el seu navegador. A cada navegador l'operativa és diferent. Per obtenir més 
informació sobre l'eliminació o bloqueig de les cookies també pot visitar: 
http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2 

Actualització de la política de cookies 

Aquest lloc web pot modificar aquesta Política sobre Cookies, per això li recomanem revisar aquesta política 
cada vegada que accedeixi al nostre lloc web per tal d'estar adequadament informat sobre l’ús que fem de 
les cookies. 

Última actualització 16 de  juny de 2020. VIUBE FOODS SL . 

    

 

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

