Política de Cookies
Federació Catalana de Basquetbol
Aquest portal d’internet titularitat de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) , amb
domicili social a Barcelona, Rambla Guipúscoa, 27, utilitza cookies.
Si no accepta la utilització de cookies segueixi les instruccions que s’indiquen a
continuació canviant les preferències del seu navegador en cas contrari, significa que
accepta la nostra utilització i política de cookies.
Què son les cookies?
Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador o dispositiu mòbil quan visita
determinades pàgines web. Les cookies poden permetre a una pàgina web, per
exemple, identificar una sessió d’usuari, recordar les seves preferències, recopilar
informació sobre els seus hàbits de navegació o mostrar-li publicitat adaptada a les
seves preferències. Al següent enllaç pot trobar més informació sobre les cookies:
http://www.allaboutcookies.org/es/
Quines cookies utilitzem al nostre portal?
Totes les cookies utilitzades a aquest portal son cookies pròpies de la FCBQ o de
tercers, amb finalitats tècniques, analítiques i de publicitat.
Tipus de cookies que utilitzem:
1. Cookies tècniques
2. Cookies analítiques
3. Cookies de publicitat
4. Cookies i plug-ins de xarxes socials
1. Cookies tècniques
Les cookies tècniques s’utilitzen per temes de seguretat i perquè pugui validar-se al
nostre portal i accedir a la Intranet i Webmail. Aquestes cookies les pot eliminar i també
evitar la seva instal·lació, no obstant, si les elimina la pàgina web no reconeixerà a
l’usuari i caldrà que torni a iniciar sessió si vol accedir a parts de la web amb accés privat

.
. Nom
PHPSESSID

Finalitat
Tècnica

Origen
Basquetcatala.com

Venciment
Al tancar la sessió

2. Cookies analítiques
Es tracta de cookies que ens serveixen per millorar la nostra web i els serveis que hi
oferim. Si les elimina, pot seguir navegant normalment. Aquestes cookies recopilen
informació anònima de com els usuaris utilitzen la nostra web amb la finalitat de millorarla. Per realitzar aquest anàlisis utilitzem els serveis següents:
De Google Analytics: La informació recopilada per aquesta aplicació es transmet a
Google, Inc., una empresa de Delaware amb seu principal a 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View (California), CA 94043, als seus servidors d’Estats Units i
d’acord amb la seva política de privacitat que pot consultar al següent enllaç:
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Nom
_utma

_utmb

_utmc

_utmt
_utmz

Finalitat
Distingeix usuaris i sessions. Es crea quan
s’executa la biblioteca de JavaScript i no hi ha
cap cookie __utma. S’actualitza cada vegada
que s’envien dades a Google Analytics
S’utilitza per a determinar noves sessions o
visites. Es crea quan s’executa la biblioteca de
JavaScript i no hi ha cap __utmb. S’actualitza
cada vegada que s’envien dades a Google
Analytics
Es configura per motius d’interoperabilitat amb
urchin.js. Anteriorment actuava junt amb la
cookie __utmb per a determinar si l’usuari
estava en una nova sessió o visita.
Limitar el percentatge de sol·licituds

Venciment
2 anys

30 minuts

Sessió

10 minuts

Emmagatzema la font de tràfic o campaña que 6 mesos
explica com ha arribat l’usari al lloc web. Es
crea quan s’executa la biblioteca de
JavaScript i s’actualitza cada vegada que
s’envien dades a Google Analytics

3. Cookies de publicitat

De Amazon Web Services, Inc (AWS) amb domicili a 410 Terry Avenue North,
Seattle WA 98109-5210 (USA). Pot consultar la seva política de privacitat a
https://aws.amazon.com/es/privacy/?nc1=f_pr
Nom
AWSALB

AWSALBCORS

Finalitat
Emmagatzema informació sobre el públic
seleccionat, encripta la cookie i la envia al client
per a comptabilitzar visites.
Cookie necessària per a la utilització de les
opcions i servies del lloc web

Venciment

7 dies
7 dies

Els nostres socis també poden configurar cookies quan interactuen amb les nostres
ofertes. Aquestes cookies poden ajudar a distribuir continguts que incloguin anuncis
rellevants per als seus interessos, mesurar la efectivitat dels seus anuncis i
desenvolupar serveis. Al nostre banner podrà trobar vostè la llista de socis i , mitjançant
l’accés a les seves webs respectives, podrà consultar les seves polítiques de privacitat.
La FCB no té accés o control sobre les dades recopilades a través d’aquestes
cookies.

4. Cookies i plug-ins de xarxes socials
Concretament, al nostre portal li facilitem enllaços a les pàgines que tenim obertes a les
xarxes socials (Facebook, Twitter, YouTube, Flickr i Vimeo). Degut al funcionament de
les xarxes socials, si hi accedeix, s’instal·laran cookies de tercers (Facebook.com,
twitter.com, Google.com, Yahoo.com, Vimeo).
Normalment, aquestes cookies només s’activen si accedeix a les pàgines que tenim
obertes a les xarxes socials o si utilitza els plug-ins de Facebok o Twitter, per compartir
la informació del nostre portal o indicar que li agrada. No obstant, algunes cookies com
la “B” de Flickr (Yahoo.com) es poden descarregar encara que no hagi accedit a aquesta
xarxa social. La FCBQ no té accés o control sobre les dades recopilades a través
d’aquestes cookies.
Les xarxes socials normalment fan servir les següents cookies:
Cookies tècniques necessàries per accedir a la informació i vídeos que compartim a
les xarxes socials i compartir-ho.
Cookies analítiques, de seguiment i publicitat, ja que la majoria de xarxes socials
utilitzen eines analítiques per recopilar informació de com els usuaris utilitzen el nostre
portal i les xarxes socials, així com per mostrar publicitat basada en el comportament i
preferències de l’usuari.
A part dels citats enllaços a les xarxes socials, en algun apartat pot trobar plug-ins
socials de facebook i twitter amb la finalitat de que pugui compartir, comentar i difondre
els continguts del nostre portal. Si elimina les cookies dels plug-ins, senzillament no
podrà utilitzar-los per compartir contingut amb tercers o a través de les xarxes socials,
però podrà navegar normalment.
Els plug-ins de Facebook son gestionats directament per Facebook Inc., 1601 S.
California Ave., Palo Alto, CA 94304, EEUU i poden obtenir la teva IP. Aquests plug-ins
generen connexió amb Facebook, tan si és usuari de Facebook o no.
Els plug-ins de twitter s’activen quan els utilitza per compartir contingut al Twitter.
Twitter utilitza cookies analítiques i funcionals i son gestionades directament per Twitter,
Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103.
Als següents enllaços pot consultar la política de cookies, de les xarxes socials
indicades:
Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies
Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170514
YouTube: http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
Vimeo: https://vimeo.com/cookie_policy
Flickr: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.htm
Com s’eliminen les cookies?
Les cookies es poden eliminar configurant el seu navegador, de forma que s’impedeixi
la seva instal·lació, tal com indiquem a continuació.
En funció del navegador que utilitzi, haurà de seguir les següents instruccions:
•
Explorer:http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9
• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
• Firefox: https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/
• Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/
• Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

En relació a les cookies analítiques i de publicitat, una altra forma d’eliminar-les és
utilitzant un complement de inhabilitació per a navegadors, per exemple:
Complement de inhabilitació per a navegadors de Google analítics:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
Complement de inhabilitació Add Settings de Google per cookies de doubleclik:
https://support.google.com/ads/answer/2662856
Complement de inhabilitació Your Online choices per bloquejar cookies de publicitat
basada en el comportament: http://www.youronlinechoices.com/es/extension-delnavegador-beta/
Pel que fa a les cookies de Facebook, cal que l’usuari tanqui la seva sessió de
Facebook abans de visitar la nostra web i bloquegi els plug-ins socials configurant el seu
navegador com s’ha indicat anteriorment o utilitzant algun complement com per
exemple, “facebook blocker” http://webgraph.com/resources/facebookblocker/
Més informació
Si té algun dubte sobre el tema o necessita més informació sobre la nostra política de
cookies es pot dirigir per escrit a la Federació Catalana de Basquetbol a l’adreça:
Rambla Guipúscoa nº 27 (08018) Barcelona o bé, enviant un correu electrònic a:
lopd@basquetcatala.cat

