
Política de cookies 

Cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a 

determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre 

altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de 

navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que 

continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per 

reconèixer a l’usuari. 

El navegador de l’usuari memoritza cookies al disc dur només durant la sessió 

actual ocupant un espai de memòria mínim i no perjudicant l’ordinador. Les 

galetes no contenen cap mena d’informació personal específica, i la majoria 

de les mateixes s’esborren del disc dur en finalitzar la sessió de navegador (les 

anomenades galetes de sessió). 

La majoria dels navegadors accepten com a estàndard a les galetes i, amb 

independència d’aquestes, permeten o impedeixen en la configuració de 

seguretat les galetes temporals o memoritzades. 

Sense el seu exprés consentiment -mitjançant l’activació de les cookies al seu 

navegador- gobamar.com no enllaçarà a les galetes les dades memoritzades 

amb les seves dades personals proporcionades en el moment del registre o la 

compra . 

 

Quins tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web? 

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 hi hagi 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. 

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 ara serien l’idioma, 

el tipus de navegador mitjançant el qual accedeix al servei , la configuració 

regional des d’on s’accedeix al servei, etc. 

 

Galetes d’anàlisi: Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, 

ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i 



anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per això 

s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l’oferta 

de productes o serveis que li oferim. 

Galetes publicitàries: Són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per 

tercers, ens permeten gestionar de la forma més eficaç possible l’oferta dels 

espais publicitaris que hi ha a la pàgina web, adequant el contingut de 

l’anunci al contingut del servei sol·licitat o l’ús que realitzi de la nostra pàgina 

web. Per a això podem analitzar els seus hàbits de navegació a Internet i 

podem mostrar publicitat relacionada amb el seu perfil de navegació. 

Galetes de publicitat comportamental: Són aquelles que permeten la gestió, 

de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, 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, el que permet desenvolupar un perfil específic 

per a mostrar publicitat en funció del mateix. 

Galetes de tercers: La Web de gobamar.com pot utilitzar serveis de tercers 

que, per compte de Google, recopilaran informació amb fins estadístics, d’ús 

del Site per part de l’usuari i per a la prestació d’altres serveis relacionats amb 

l’activitat del lloc web i altres serveis d’Internet. 

En el cas de MTD GRUP DE GESTIÓ, S.L., el seu lloc web www.matdeco.org 

utilitza dos tipus de cookies: cookies de sessió (transitòries) i cookies persistents 

(permanents o emmagatzemades). Les primeres es s’eliminen en el moment de 

tancar al navegador i no recullen informació personal. Les segones 

s’emmagatzemen en el disc dur fins que siguin eliminades o caduquin i 

s’utilitzen per a recopilar informació de identificació sobre l’usuari, com el 

comportament de navegació web o les preferències de l’usuari per a un lloc 

específic. En particular, s’utilitzen les següents cookies: 

NOM DE LA COOKIE DURADA DE LA COOKIE PROPÒSIT 

svSession Persistent 

Identifica visitants únics i 

rastreja les sessions de un 

visitant en un lloc web. 

Hs Sessió Seguretat 

XSRF-TOKEN Sessió Seguretat 

Sesión 
Persistent (dues 

setmanes) 

Identifica als membres 

registrats en el lloc web 

TS xxxxxxxx (la x és 

reemplaçada per una 

sèrie aleatòria de 

Sessió Seguretat 



números i lletres). 

TS xxxxxxxx_d (la x és 

reemplaçada per una 

sèrie aleatòria de 

números i lletres). 

Sessió Seguretat 

ID de sol·licitud Sessió 

Fa un seguiment del 

comportament dels 

visitants i pren mides el 

rendiment del lloc web 

 

L’Usuari accepta expressament, per la utilització d’aquest Site, el tractament 

de la informació recollida en la forma i amb les finalitats anteriorment 

esmentades. I així mateix reconeix conèixer la possibilitat de rebutjar el 

tractament d’aquestes dades o informació rebutjant l’ús de galetes mitjançant 

la selecció de la configuració apropiada a tal fi al seu navegador. Si bé 

aquesta opció de bloqueig de galetes en el vostre navegador pot no 

permetre-li l’ús ple de totes les funcionalitats del website. 

 

Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip 

mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre 

ordinador. 

 


