Política de Cookies
Identificació del prestador del servei.
Aquest lloc i les seves pàgines web estan sota la titularitat de BOUQUET 2017 SL,
(des d'ara BOUQUET SENSATIONS) i usa cookies per millorar i optimitzar
l'experiència de l'usuari, complint-se els preceptes per als prestadors de servei
establerts en l'art. 22.2 LSSICE - Llei 34/2002 de 11 de juliol de serveis de la
Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la qual estableix el deure
d'informar i de demanar consentiment a l'usuari per a la utilització de les cookies .
En els propers paràgrafs es proporciona informació sobre les cookies utilitzades
per BOUQUET 2017, SL, així com informació sobre com poden ser les cookies
desactivades al navegador en concret de què es tracti i com pot l'usuari bloquejar
específicament la instal·lació de Cookies de tercers .
¿Que son les Cookies?
Cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador i emmagatzema
automàticament el navegador 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 les Cookies al disc dur només durant la sessió
actual ocupant un espai de memòria mínim i no perjudicant a l'ordinador.
Les cookies no contenen cap mena d'informació personal específica i la majoria
d'aquestes son de caràcter merament tècnic per a possibilitar la sessió de l'usuari i
la navegació en el lloc web s'esborren del disc dur en finalitzar la sessió de
navegador (les anomenades cookies de sessió o temporals).
La majoria dels navegadors accepten com a estàndard a les cookies i, amb
independència d'aquestes, permeten o impedeixen la instal·lació i el funcionament
de les cookies temporals o memoritzades per mitjà de les opcions de configuració
que preveu la configuració de seguretat.
El consentiment de l’usuari
L'usuari ha de donar el consentiment explícit segons el RGPD - Reglament
Europeu 679/2016 sobre la Protecció de Dades en concordança amb l'art. 22.1 de
la LSSICE per a la instal·lació en el seu navegador (el del dispositiu utilitzat) les
galetes de caràcter no tècnic. L'exprés consentiment s'atorga mitjançant l'activació
de les galetes en el vostre navegador i l'acceptació de les galetes de BOUQUET
SENSATIONS a la primera entrada a les pàgines web de BOUQUET
SENSATIONS o bé després de l'esborrat de les Galetes. Sense aquest
consentiment explícit de l'usuari BOUQUET SENSATIONS no enllaçarà a les
galetes les dades memoritzades amb les seves dades personals proporcionades
en el moment del registre.
Interacció amb les Cookies de tercers

•

•

•

•

•

La Web de BOUQUET SENSATIONS pot utilitzar serveis de tercers que recopilen
informació amb fins estadístics, que 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.
A continuació, l'informem detalladament de quines són les galetes que poden
instal·lar-se des del lloc web de BOUQUET SENSATIONS previ consentiment i
acceptació de les mateixes per part de l'usuari i que en funció de la navegació del
mateix podran instal·lar-se totes o només algunes d'elles.
Google Analytics
En particular, aquest lloc web utilitza, entre d'altres, Google Analytics, un servei
analític de web prestat per Google, Inc. amb domicili als Estats Units amb seu
central a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Califòrnia 94043. Per a la
prestació d'aquests serveis, utilitzen galetes que recopilen la informació, inclosa
l'adreça IP de l'usuari, que serà transmesa, tractada i emmagatzemada per Google
en els termes fixats en la web Google.com, incloent la possible transmissió
d'aquesta informació a tercers per raons d'exigència legal o quan aquests tercers
processin la informació per compte de Google.
Política de privacidad
Facebook Connect i Facebook Social Plugins
El botó "M'agrada" i els ginys socials de Facebook són serveis d'interacció amb la
xarxa social Facebook. Aquests serveis permeten interactuar amb Facebook
directament des de les pàgines d'aquesta mateixa pàgina web. Les interaccions i la
informació obtinguda per aquest web sempre estaran sotmeses a la configuració
de privadesa de l'usuari a Facebook.
És possible que, tot i que els usuaris no utilitzin el servei, aquest reculli dades de
trànsit web relatius a les pàgines en què estiguin instal·lats.
Dades personals recollides: Cookie i dades d'ús.
Política de privacidad
Google+ Platform
El botón +1 y los widgets sociales de Google+ son servicios de interacción con la
red social Google+.
Datos Personales recogidos: Cookie y datos de uso.
Política de privacidad
LinkedIn Widgets
l botó +1 i els ginys socials de Google+ són serveis d'interacció amb la xarxa social
Google+.
Dades Personals recollides: Cookie i dades
Política de privacidad
Twitter Button
El botó Tweet i els ginys socials de Twitter són serveis d'interacció amb la xarxa
social Twitter.

Dades Personals recollides: Cookie i dades d'ús.
Política de privacidad
Configuració de Cookies
L'usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes
les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada Cookie
específica i decidir en aquell moment sobre "la marxa" la seva implantació o no al
seu navegador.
L'usuari pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip
mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre ordinador.
Els procediments per al bloqueig i eliminació de les galetes poden diferir d'un
navegador d'Internet a un altre, per la qual cosa haurà d'acudir a les instruccions
facilitades pel seu navegador d'Internet, com ara els que es detallen en els
enllaços a les pàgines web dels navegadors que a continuació:
•
•
•
•

Configuración de Cookies de Internet Explorer
Configuración de Cookies de Firefox
Configuración de Cookies de Google Chrome
Configuración de Cookies de Safari

Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, pel que no
podem garantir que s'ajustin completament a la versió real i actual que tingui
l'usuari instal·lat.
En cas que l'usuari vol rebutjar la utilització de galetes, pot tenir limitat l'ús
d'algunes de les prestacions de la web. Si continua navegant per la web sense
denegar la seva autorització, implica que accepta el seu ús per part de BOUQUET
SENSATIONS.
Finalment, també pot esborrar les galetes des del seu navegador, eliminant
definitivament del dispositiu.
Per a més informació sobre quin ús fem de les galetes, pot enviar-nos un correu
electrònic a info@bouquetsensations.com .

