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Política de cookies
La present política de cookies té per ﬁnalitat informar-lo de manera clara i precisa sobre
les cookies que s'utilitzen en la pàgina web de l'Ajuntament de Benidorm (d'ara en avant, la “web”).

Què són les cookies?
Una «cookie» és un xicotet arxiu de dades que es descarrega en el terminal
(ordinador/telèfon intel·ligent/tauleta) dels visitants que accedixen a determinades pàgines web
(d'ara en avant, els "Usuaris"), a ﬁ de poder emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació
que s'efectua des d'estes.
Estos arxius s'emmagatzemen en el terminal de l'Usuari, i contenen dades que no són perjudicials per
al seu equip. S'utilitzen per a recordar les preferències de l'Usuari, com l'idioma seleccionat, dades
d'accés o personalització de la pàgina. Les cookies també poden ser utilitzades per a registrar
informació anònima sobre com un visitant utilitza un lloc web. Per exemple, des de quina pàgina web
s'ha accedit, o si ha utilitzat un «bàner» publicitari per a arribar.

Tipus de cookies
Segons qui siga l'entitat que gestione el domini des d'on s'envien les cookies i es tracten les dades
que s'obtinguen, es poden distingir dos tipus: cookies pròpies i cookies de tercers.
Hi ha també una segona classiﬁcació segons el termini de temps que romanen emmagatzemades en
el navegador de l'Usuari, podent tractar-se de cookies de sessió o cookies persistents.
Finalment, hi ha una altra classiﬁcació amb cinc tipus de cookies segons la ﬁnalitat per a la qual es
tracten
les
dades
obtingudes:
cookies
tècniques,
cookies
de
personalització, cookies d'anàlisis, cookies publicitàries i cookies de publicitat comportamental.
Tipus de cookies usades per l'Ajuntament de Benidorm
L'Ajuntament de Benidorm utilitza dos tipus de cookies:
Cookies pròpies: S'envien a l'equip terminal de l'Usuari des d'un equip o domini gestionat pel
mateix editor i des del qual es presta el servici sol·licitat per l'Usuari.
Cookies de tercers: Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'Usuari des d'un equip o
domini que no és gestionat per l'editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades
obtingudes a través de les cookies.
En el cas que les cookies siguen instal·lades des d'un equip o domini gestionat pel mateix editor però

la informació que es reculla mitjançant estes siga gestionada per o tercer, no poden ser considerades
com a cookies pròpies.

Cookie

Nom

Caducitat

Finalitat

Rebutjar/Acceptar

Pròpia
Personalització

Cookie_conf

1 mes

Validar l'acceptació de l'ús
de cookies de la web i mostrar o ocultar
el missatge.

Es una cookie
necesari

Es una cookie
necesari

Pròpia
Tècnica

Has_js

En
ﬁnalitzar
la sessió.

S'emmagatzemarà en qualsevol mena
de connexió. És utilitzada per al
mòdul drupal "Batch API". Si no existix
esta galleta o si el Javascript està
deshabilitat en el navegador de l'Usuari,
el mòdul Batch API efectuarà
una WSOD en la pàgina Web.

Tercers
Google
Analitycs

_ga

2 anyss

S'usa per a distingir als Usuaris.

1 minut

S'usa per a diferenciar entre els
diferents objectes de seguiment creats
en la sessió. La galleta es crea en
carregar la llibreria Javascript i
no existix una versió prèvia de
la galleta _gat. La galleta s'actualitza
cada vegada que envia les dades a
Google Analytics.

1 día

Google Analytics utilitza esta galleta per
a emmagatzemar i actualitzar un valor
únic per a cada pàgina visitada.
La galleta s'actualitza cada vegada que
envia les dades a Google Analytics.

Tercers
Google
Analitycs

Tercers
Google
Analitycs

_gat

_gid

Com modiﬁcar la política de cookies
Pot canviar les seues preferències en relació a les cookies analítiques mitjançant les opcions
habilitar/deshabilitar. L'Usuari pot permetre o bloquejar les galletes, així com esborrar les seues
dades de navegació (incloses les cookies) des del navegador que utilitza. Per a això, pot visitar les
següents pàgines depenent del navegador utilitzat:
FireFox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Safari: https://support.apple.com/es-es/HT201265
Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/es-es/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-mi
crosoft-privacy
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/es-es/help/17438/windows-internet-explorer-view-delete-browsing

-history
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