IRON Control i serveis
POLÍTICA DE COOKIES
Responsable:
Titular: IRON Control i serveis S.L.
CIF: B-09816588
Domicili social: Av. Exercit, 33. 1ª planta, porta 8ª 25194 LLEIDA
Telèfon: 973 01 94 25
Correu electrònic: info@ironcis.com

Finalitat i ús de cookies: Recopilar informació que ajuda a optimitzar la visita de l'usuari
Base jurídica de l'ús de cookies: per consentiment de l'usuari, doncs, l'usuari pot
permetre el seu ús o rebutjar-lo, o canviar la seva configuració sempre que ho desitgi
Destinataris del tractament de dades a través de l'ús de cookies: segons la seva
tipologia, se cediran a "google analytics, youtube, doubleclick ..."
Termini de conservació de les dades obtingudes a través de l'ús de cookies: el mínim
indispensable d'acord amb la seva finalitat
Per a més informació pot accedir a la nostra política de privacitat

IRON Control i serveis S.L., a través del present document, recull la seva Política de
recollida i tractament de cookies, en compliment del que es disposa en l'article 22.2 de
la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç
Electrònic (LSSICE).
Les cookies s'emmagatzemen en l'equip terminal de l'usuari (ordinador o dispositiu
mòbil) i recopilen informació en visitar la pàgina web www.cerpaq.net, amb la finalitat
de millorar la usabilitat d'aquestes, conèixer els hàbits o necessitats de navegació dels
usuaris per a poder adaptar-se a aquests, així com obtenir informació amb finalitats
estadístics. En el cas d'aquells usuaris que ja siguin clients de l'entitat, la informació
recaptada amb les cookies servirà també per a la seva identificació en accedir a les
diferents eines que l'entitat posa a la seva disposició per a la gestió dels serveis.
La present Política de Cookies serà aplicable a aquells usuaris que voluntàriament
visiten les pàgines web de l'entitat, emplenen formularis de recollida de dades,
accedeixen a les eines que l'entitat posa a la disposició dels seus clients per a
gestionar els seus serveis, o utilitzen qualsevol altre servei present en el lloc web que
impliqui la comunicació de dades a l'entitat, o l'accés a dades per l'entitat, per a la
prestació dels seus serveis.
IRON Control i serveis S.L. informa els usuaris de les seves pàgines web, de
l'existència de cookies i posa a la seva disposició la present Política amb la finalitat
d'informar-los sobre l'ús i de l'objecte d'aquestes. El fet de continuar la navegació a
través de les seves pàgines suposa el coneixement i l'acceptació de la present Política
per part d'aquests usuaris.

TIPUS DE COOKIES:
Classificades per la seva titularitat:
* Cookies pròpies: enviades i gestionades directament per l'entitat.
* Cookies de tercers: enviades i gestionades per un tercer aliè a l'entitat, de manera
anònima, amb la finalitat de realitzar estudis estadístics de navegació per les pàgines
web de l'entitat.

Classificades per la seva finalitat:
* Cookies tècniques i/o de personalització: faciliten la navegació, en identificar la
sessió, permetre l'accés a eines d'accés restringit, a més de configurar a mesura les
opcions disponibles. Possibiliten la prestació del servei sol·licitat prèviament per
l'usuari.
* Cookies d'anàlisis i/o publicitat: permeten conèixer el nombre de visites rebudes en
les diferents seccions de les pàgines web, els hàbits i tendències dels seus usuaris i
en conseqüència, poder millorar la navegació i el servei ofert per l'entitat
(fonamentalment, Google Analytics), així com gestionar els espais publicitaris inclosos
en la pàgina web visitada per l'usuari. Recopila dades de manera anònima amb la
finalitat d'obtenir perfils de navegació dels usuaris.
* Cookies de xarxes socials externes: s'utilitzen perquè els visitants puguin interactuar
amb el contingut de diferents plataformes socials (facebook, youtube, twitter, linkedIn,
etc..) i que es generin únicament per als usuaris d'aquestes xarxes socials. Les
condicions d'utilització d'aquestes cookies i la informació recopilada es regula per la
política de privacitat de la plataforma social corresponent.
Classificades per la seva durada:
* Cookies de sessió: recapten i emmagatzemen les dades mentre l'usuari accedeix a
la pàgina web.
* Cookies persistents: recapten i emmagatzemen les dades en el terminal de l'usuari
durant un període de temps variable en funció de quin sigui la finalitat per a la qual han
estat utilitzades.
DESACTIVACIÓ I ELIMINACIÓ DE COOKIES
Tens l'opció de permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu equip
mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu equip. En
desactivar cookies, alguns dels serveis disponibles podrien deixar d'estar operatius. La
manera de deshabilitar les cookies és diferent per a cada navegador, però normalment
pot fer-se des del menú Eines o Opcions. També pot consultar-se el menú d'Ajuda del
navegador on pots trobar instruccions.
L'usuari podrà en qualsevol moment triar quines cookies vol que funcionin en aquest
lloc web. Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu
equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu
ordinador:
• Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/eses/windows-vista/block-or-allow-cookies
• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guardensus-preferencia
• Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
•
Safari:
http://safari.helpmax.net/es/privacidad-y-seguridad/como-gestionar-lascookies/
• Opera: http://help.opera.com/linux/10.60/es-es/cookies.html

A més, també pot gestionar el magatzem de cookies en el seu navegador a través
d'eines com les següents
• Ghostery: www.ghostery.com/
• Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/
A continuació s'identifiquen les cookies que estan sent utilitzades en aquest portal web
www.ironcis.com, del qual és titular IRON Control i serveis S.L., així com la seva
tipologia i funció:

Declaració de cookies actualitzada per última vegada el 23-08-2021
Necessari web de IRON Control i serveis S.L.
Les cookies necessàries ajuden a fer una pàgina web utilitzable activant funcions
bàsiques com la navegació en la pàgina i l'accés a àrees segures de la pàgina web. La
pàgina web no pot funcionar adequadament sense aquestes cookies.
Estadística web Google.com
Les cookies estadístiques ajuden els propietaris de pàgines web a comprendre com
interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació de
manera anònima.
Nom: Google Analytics
Proveïdor:
Propòsit. Visites d’usuaris
Caducitat: Mensual
Tipus:-

El temps de conservació de les cookies dependrà del tipus de què es tracti i sempre
serà el mínim indispensable per a complir la seva finalitat.
En qualsevol cas, els usuaris poden configurar el seu navegador, de manera que es
deshabiliti o bloquegi la recepció de totes o algunes de les cookies. El fet de no desitjar
rebre aquestes cookies no constitueix un impediment per a poder accedir a la
informació dels llocs web de l'entitat encara que l'ús d'alguns serveis podrà ser limitat.
Si una vegada atorgat el consentiment per a la recepció de cookies, es desitgés retirar
aquest, s'hauran d'eliminar aquelles emmagatzemades en l'equip de l'usuari, a través
de les opcions dels diferents navegadors.

