US D’ADRECES IP I COOKIES I RECOLLIDA DE DADES ESTADÍSTIQUES
El col·legi pare Manyanet l'informa que la navegació d'un usuari per aquesta
web deixa com a rastre l'adreça IP que li ha estat assignada pel seu proveïdor
d'accés a Internet. Només es fa servir aquesta adreça per a fins exclusivament
interns, com són les estadístiques d'accés al Portal.
Per a la utilització d'aquesta web, és possible que s'utilitzin cookies. Les
cookies que es puguin utilitzar s'associen únicament amb el navegador d'un
ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes cap
dada personal de l'usuari. Aquesta web pot utilitzar els següents tipus de
galetes:
- Preferències: Aquestes galetes permeten que els nostres llocs web recordin
informació que canvia l'aspecte o el comportament del lloc com, per exemple, el
teu idioma preferit o la regió en la qual et trobes. Per exemple, en recordar la
teva regió, un lloc web pot proporcionar notícies sobre el tràfic o butlletins
meteorològics locals. Aquestes galetes també et permeten canviar la mida del
text, la font i altres parts de les pàgines web que pots personalitzar.
La pèrdua de la informació emmagatzemada en una galeta de preferències pot
fer que l'experiència del lloc web sigui menys funcional, però no ha d'afectar el
seu funcionament.
- Seguretat: Utilitzem galetes de seguretat per autenticar usuaris, evitar l'ús
fraudulent de credencials d'inici de sessió i protegir les dades d'usuaris enfront
de tercers no autoritzats
- Processos: Les cookies de processos permeten el funcionament del lloc web
i ofereixen serveis esperats per l'usuari que accedeix al lloc web com, per
exemple, la navegació per pàgines web o l'accés a àrees segures del lloc web.
Sense aquestes galetes, el lloc web no pot funcionar de forma adequada.
- Estat de la sessió: Els llocs web solen recopilar informació sobre la forma en
què els usuaris interactuen amb un lloc web. Aquesta informació pot incloure
les pàgines que els usuaris visiten amb més freqüència i si els usuaris reben
missatges d'error de determinades pàgines. Utilitzem les denominades "cookies
d'estat de la sessió" per poder millorar els nostres serveis per tal de millorar
l'experiència de navegació dels usuaris. Si aquestes galetes es bloquegen o
s'eliminen, el lloc web seguirà funcionant.
Aquestes galetes també es poden utilitzar per mesurar de forma anònima
l'eficàcia del pagament per clic (PPC) i de la publicitat afiliada.
- Cookies d'anàlisi: permeten quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar el
mesurament i anàlisi estadístic de la utilització i activitat que fan els usuaris de
la nostra pàgina web, així com elaborar de perfils de navegació dels usuaris en
aquestes pàgines i en les nostres aplicacions, tot això amb la finalitat d'introduir
millores.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en
pantalla de la recepció de cookies i per evitar la seva instal·lació en el seu disc
dur. Tots els navegadors permeten fer canvis amb la finalitat de desactivar la
configuració de les galetes. Aquests ajustaments es troben ubicats en les
"opcions" o "preferències" del menú del seu navegador. A continuació podrà
trobar els links de cada navegador per desactivar les cookies seguint les
instruccions:
 Explorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-10
 Firefox: http://goo.gl/F5pHX
 Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
 Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
 Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

L'informem, però, que hi ha la possibilitat de que la desactivació d'alguna galeta
impedeixi o dificulti la navegació o la prestació dels serveis oferts en aquesta
web.

