
 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICA DE COOKIES 
  

Clínica Dental Bia, SL té un clar compromís amb la transparència i el respecte a les dades 
personals dels nostres clients i col·laboradors. Per aquest motiu, indicarem de manera 
detallada què és una galeta i com les utilitzem. 
  
  
Què són les cookies ? 
  
Una galeta és un dispositiu d'emmagatzematge i recuperació de dades enviades de les 
pàgines web que visiteu al vostre navegador. En general, aquestes tecnologies poden 
servir per a finalitats molt diverses, com ara reconèixer-lo com a usuari, obtenir informació 
sobre els seus hàbits de navegació, o personalitzar la manera com es mostra el 
contingut. Les cookies  exerceixen un paper molt important i contribueixen a tenir una 
millor experiència de navegació per a l'usuari. 
  
  
Quins tipus de cookies  s'utilitzen en aquesta pàgina web? 
  
Utilitzem altres cookies  que sí que demanen dades personals. Indiquem a continuació 
perquè serveix cadascuna de les cookies que utilitzem: 
 

•     Cookies pròpies: les que 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 servei sol·licitat per 
l'usuari. 
  

•     Cookies  de tercers: 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 . 
  

•     Cookies de sessió: dissenyades per demanar i emmagatzemar dades mentre 
l'usuari accedeix a una pàgina web. Se solen fer servir per emmagatzemar 
informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat 
per l'usuari en una sola ocasió (p.ex. una llista de productes adquirits). 
  

•    Cookies persistents: les dades segueixen emmagatzemades al terminal i poden 
ser accedides i tractades durant un període definit pel responsable de la galeta, 
i que pot anar d'uns minuts a diversos anys. 
  

•    Cookies  d'anàlisi: permeten al responsable d'aquestes, el seguiment i l'anàlisi del 
comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades. La 
informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s'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, aplicacions i 
plataformes, per introduir millores a funció de lanàlisi de les dades dús que fan els 
usuaris del servei. 
  
Concretament, s'utilitza Google Analytics per ajudar la web a analitzar l'ús que 
fan els usuaris del lloc web i millorar-ne la usabilitat, però en cap cas s'associen a 
dades que poguessin arribar a identificar l'usuari. Google Analytics és un servei 
analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware que té 
com a oficina principal el 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View 
(Califòrnia), CA 94043, Estats Units ("Google"). L'usuari pot consultar aquí el tipus 
de cookies  utilitzades per Google. 
  

•    Cookies de publicitat comportamental: emmagatzemen informació del 
comportament dels usuaris obtinguda a través de l'observació continuada dels 
seus hàbits de navegació, cosa que permet desenvolupar un perfil específic per 
mostrar publicitat en funció d'aquest. 
  

•    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 de les 
xarxes socials esmentades. Les condicions d'utilització d'aquestes cookies  i la 
informació recopilada es regulen per la política de privadesa de la plataforma 
social corresponent. 

  
  
Període de conservació 
 
 

Cookie Temps de conservació Finalitat 

PHPSESSID Sessió 

Permet als llocs web 
emmagatzemar dades d'estat 
serialitzades. Al lloc web s'utilitza 
per establir una sessió d'usuari i per 
passar les dades d'estat a través 
d'una galeta temporal, que es 
coneix comunament com una 
galeta de sessió. 

_ga 2 anys 
Cookie de Google Analytics 
permet als Serveis distingir un usuari 
d'un altre 



 
 
 
 
 
 
 

pd_cc 1 any Cookie necessària per a la 
utilització de les opcions i serveis 
del lloc web 

_gid 1 mes 

Generada per Google Analytics. 
Google emmagatzema la 
informació recollida per les 
cookies als servidors als Estats Units, 
complint amb la legislació 
Europea quant a protecció de 
dades personals i es compromet a 
no compartir-la amb tercers, llevat 
que la llei l'obligui o sigui necessari 
per al funcionament del sistema. 
Google no associa la vostra 
adreça IP amb cap altra 
informació que tingueu. 

_gat 1 mes 

Utilitzada per mostrar la nostra 
publicitat a altres pàgines de la 
xarxa de Google. Generada per 
Google Analytics. Google 
emmagatzema la informació 
recollida per les cookies als 
servidors als Estats Units, complint 
amb la legislació Europea quant a 
protecció de dades personals i es 
compromet a no compartir-la 
amb tercers, llevat que la llei 
l'obligui o sigui necessari per al 
funcionament del sistema. Google 
no associa la vostra adreça IP amb 
cap altra informació que tingui 

  
  
 
Protecció de dades 
  
Podrà trobar més informació sobre com tractem les seves dades i quins són els seus drets 
en matèria de protecció de dades, a la nostra Política de Privadesa. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Acceptació de la política de cookies 
  
Si accepteu l'ús de les cookies, haureu de prémer el botó "acceptar", en cas contrari no 
s'instal·larà cap galeta al vostre ordinador, però és possible que alguna de les 
funcionalitats de la web es vegi afectada. També podeu permetre o bloquejar les 
cookies, així com esborrar les vostres dades de navegació (incloses les cookies) des del 
navegador que utilitza.  
  
Consulteu les opcions i instruccions que ofereix el vostre navegador: 
  

•     Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge: 
http://windows.microsoft.com/ es-ca / windows-vista / Block-or-allow-cookies 
  

•    Mozilla Firefox: 
http://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-sus-
preferencia 
  

•    Chrome: 
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=ca 
  

•    Safari: 
http://safari.helpmax.net/ca/privacitat-i-seguretat/como-gestionar-les-cookies/ 
  

•    Opera: 
http://help.opera.com/Linux/10.60/ca-ES/cookies.html 

 


