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POLÍTICA DE GALETES
L'entitat CONFEDERACIO GENERAL DEL TREBALL DE LES ILLES BALEARS - (CGT-IB), amb NIF/CIF:
G57025850, domicili en la CAMÍ SON RAPINYA, Nº 46, 2º 07013 PALMA, BALEARES, adreça de correu
electrònic: sp@cgt-balears.org i web: https://www.cgtbalears.org l'informa l'usuari de manera expressa que, de
conformitat amb l'art. 22.2 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç
electrònic (LSSI), aquesta web utilitza galetes pròpies i de tercers per a oferir-li una millor experiència i servei.
En navegar o utilitzar els nostres serveis, l'usuari accepta de manera expressa l'ús que fem de les galetes. No
obstant això, l'usuari té l'opció d'impedir la generació de galetes i l'eliminació de les mateixes mitjançant la
selecció de la corresponent opció en el seu navegador. En cas de bloquejar l'ús de galetes en el seu navegador,
és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.
Què és una galeta ?
Una galeta és un fitxer que es descarrega en els llocs web i que determinades pàgines web envien al navegador,
i que s'emmagatzemen en el terminal de l'usuari, el qual pot ser un ordinador personal, un telèfon mòbil, una
tauleta, etc. Aquests arxius permeten que el lloc web recordi informació sobre la seva visita, com l'idioma i les
opcions preferides, la qual cosa li pot permetre recuperar informació sobre la navegació que s'efectua des del seu
equip, d'aquesta manera es pretén facilitar la seva pròxima visita i fer que el lloc resulti més útil en personalitzar el
seu contingut.
Com s'utilitzen les galetes?
En navegar per aquesta pàgina web, l'usuari està acceptant que es puguin instal·lar galetes en el seu terminal i
que ens permeten conèixer la següent informació:
-Informació estadística de l'ús de la web.
- La connexió de l'usuari per a mantenir la sessió activa en la web.
- El format de la web preferent en l'accés des de dispositius mòbils.
- Les últimes cerques realitzades en els serveis de la web i dades de personalització d'aquests serveis.
- Informació sobre els anuncis que es mostren a l'usuari.
- Informació de les enquestes en les quals ha participat l'usuari.
- Dades de la connexió amb les xarxes socials per als usuaris que accedeixen amb el seu usuari de Facebook o
Twitter.
Tipus de Galetes utilitzades:
A.- Tipus de galetes segons el termini de temps que romanen activades. Segons el termini de temps que
romanen activades en l'equip terminal aquesta web pot utilitzar tant galetes temporals de sessió com galetes
permanents.
1.- Galetes de sessió: les galetes de sessió emmagatzemen dades únicament mentre l'usuari accedeix al web.
Se solen emprar per emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació de el servei
sol·licitat per l'usuari en una sola ocasió i desapareixen a l'acabar la sessió.
2.- Galetes persistents / Permanents: les galetes persistents / permanents emmagatzemen les dades en el
terminal perquè siguin accedits i utilitzats en més d'una sessió. Les dades que segueixen emmagatzemades al
terminal poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la galeta, i que pot anar d'uns
minuts a diversos anys.

B.- Tipus de Galetes utilitzades Segons la finalitat: Segons la finalitat per a la qual es tractin les dades
obtingudes a través de les galetes, la web pot utilizar.
1.-Galetes tècniques: Són 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 comanda, 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.
2.-Galetes 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, la geolocalització del terminal i la configuració regional des d'on s'accedeix al servei.
3.-Galetes publicitàries: 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 qual presta
el servei sol·licitat sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència en la qual es mostren els
anuncis.
4.-Galetes 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
qual presta el servei sol·licitat. Aquestes galetes 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.
5.-Galetes d'anàlisis estadístiques: Són aquelles que permeten realitzar el seguiment i anàlisi del comportament
dels usuaris en els llocs web. La informació recollida mitjançant aquesta mena de galetes utilitza en el
mesurament de l'activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l'elaboració de perfils de navegació dels
usuaris d'aquests llocs, amb la finalitat d'introduir millores en el servei en funció de les dades d'ús que fan els
usuaris.
C.-Tipus de galetes segons l'entitat que les gestioni. Segons qui sigui l'entitat que gestioni l'equip o domini des
d'on s'envien les galetes i tracti les dades que s'obtinguin, podem distingir:
1.- Galetes pròpies: Aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini gestionat pel
propi editor, i des del qual es presta el servei sol·licitat per l'usuari.
2.- Galetes 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 través de les galetes. En algunes
pàgines web es poden instal·lar galetes de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis oferts. Per
exemple, serveis estadístics de Google Analytics i Comscore..
L'Entitat utilitza en aquest lloc web les següents galetes que es detallen a continuació:

COOKIES
COOKIE ID
(Id de la Galeta i com
apareix en la memòria cau
del navegador)

TIPUS
(Pròpia o de tercers)

PRÒPIA

CADUCITAT/DURADA

DOMINI

(Data de caducitat de la Galeta una (Amb quin domini s’associa
vegada instal·lada)
la Galeta)

Sessió

DESCRIPCIÓ
(Funcionament i finalitat de la Galeta)
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ANALÍTICA

www.twitter.com

ANALÍTICA

www.twitter.com

TÈCNICA

www.twitter.com

TÈCNICA

www.twitter.com

TÈCNICA

GOOGLE
Pròpies-Tercers-Proveïdor Persistent.
Google Analytics
Durada :
2 Anys
Pròpies-Tercers-Proveïdor Persistent.
Google Analytics
Durada :
1 minut
Pròpies-Tercers-Proveïdor Persistent.
Google Analytics
Durada :
24 hores

TWITTER
Tercers.
Proveïdor Twitter
Tercers.
Proveïdor Twitter
Tercers.
Proveïdor Twitter
Tercers.
Proveïdor Twitter

Persistent Caducitat/Durada: 1
any
Persistent Caducitat/Durada: 2
anys
Persistent Caducitat/Durada: 2
anys
Persistent Caducitat/Durada: 15
dies

¿ Com administrar Galetes en el navegador?
L'usuari té l'opció de permetre, bloquejar o eliminar les Galetes instal•lades en el seu equip mitjançant la
configuració de les opcions del navegador instal•lat en la seva terminal.
Com s'autoritza l'Entitat per a l'ús de les Galetes d'aquest lloc web?
En relació amb la utilització de Galetes d'aquest lloc web descrits en l'apartat anterior, l'usuari autoritza i consent
el seu ús de la següent forma: Quan l'usuari accedeix a qualsevol pàgina de la web, veurà un avís on s'indica que
la pàgina web de CONFEDERACIO GENERAL DEL TREBALL DE LES ILLES BALEARS - (CGT-IB) utilitza
Galetes, podent l'usuari acceptar o rebutjar l'ús de les mateixes a través de la configuració del seu navegador. Si
l'usuari no configura el seu navegador perquè les Galetes no s'activin, en navegar pel lloc web de
CONFEDERACIO GENERAL DEL TREBALL DE LES ILLES BALEARS - (CGT-IB)i utilitzar els seus serveis,
l'usuari accepta l'ús que es fa de les Galetes..
Com es retira el consentiment per a la utilització de les Galetes d'aquest lloc web?
L'usuari té l'opció de deixar d'acceptar l'ús de Galetes en qualsevol moment a través del seu navegador, podent
permetre, bloquejar o eliminar les Galetes instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions
del navegador que utilitza en el seu dispositiu (ordinador, mòbil, tauleta).
Sense l'habilitació de les Galetes descrites en el quadre anterior els serveis web indicats no es prestaran.
A continuació s'indiquen els enllaços on s'explica com dur a terme aquest procés en els principals navegadors
d'Internet:
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/kb/278835
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari: https://support.apple.com/kb/ph17191?locale=es_es
Actualització de la Política de Galetes.
L'Entitat CONFEDERACIO GENERAL DEL TREBALL DE LES ILLES BALEARS - (CGT-IB) actualitzarà la
present política quan sigui necessari, ja sigui perquè ho exigeix una normativa o bé suprimeixi o empri noves
Galetes. Qualsevol modificació d'aquestes condicions serà publicada en aquest lloc web.
A partir del moment en què es posi en coneixement i a la disposició de l'usuari les noves condicions mitjançant la
publicació davant aquesta, les noves polítiques de Galetes seran aplicables substituint de manera automàtica a
les anteriorment publicades.
Si té dubtes sobre aquesta política de Galetes, pot contactar amb l'Entitat CONFEDERACIO GENERAL DEL
TREBALL DE LES ILLES BALEARS - (CGT-IB) a través del següent correu electrònic sp@cgt-balears.org.

