Política de cookies
1.- Disposicions Generals:
Aquest lloc web utilitza “cookies”, és a dir, petits fitxers de dades generats als ordinadors
i a altres dispositius mòbils o electrònics des dels quals vostè accedeix a aquest lloc web
i que permeten, entre d’altres, obtenir informació sobre la data i hora de la seva entrada i
els continguts seleccionats per vostè, el qual permetrà a la SOCIETAT D’ECONOMIA
MIXTA DEL CENTRE TERMOLÚDIC D’ESCALDES-ENGORDANY, SA (en el
successiu, “SEMTEE”) millorar la qualitat i seguretat dels dits continguts.
Així mateix, l’informem que només emmagatzemarem “cookies” al vostre dispositiu si
són estrictament necessàries pel funcionament d'aquest lloc. Per a tots els altres tipus de
“cookies”, sol·licitarem el seu permís i per tant no emmagatzemarem cap de les referides
“cookies” -a excepció de les abans referides “cookies” estrictament necessàries pel
funcionament d'aquest lloc - que vostè no hagi acceptat prèviament.
Vostè podrà modificar o retirar el seu consentiment de conformitat amb l’establert en
aquesta política.
En aquells casos en que les “cookies” d’aquest lloc web puguin ésser considerades com
a dades de caràcter personal, SEMTEE tractarà aquestes de conformitat amb la seva
política de privadesa.
Per obtenir més informació en relació amb SEMTEE i les seves dades de contacte, així
com respecte a com aquesta societat tracta les seves dades de caràcter personal, vostè pot
accedir a la política de privadesa de SEMTEE mitjançant el següent enllaç:
https://club.caldea.com/files.ashx?sid=d37c6f977ea64a2b18dd35d9a4367661

2.- Tipologies de “cookies”
SEMTEE utilitza “cookies” pròpies i de tercers que permeten gestionar i millorar els
serveis oferts, les quals conformen la següent tipologia:
a) Cookies Necessàries:
Les Cookies Necessàries són “cookies” que permeten que el lloc web es pugui utilitzar
activant funcions bàsiques com ara, per exemple, la navegació de pàgines i l'accés a àrees
segures d’aquest lloc web. El lloc web no pot funcionar correctament sense les referides
“cookies”.
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b) Cookies de Personalització:
Les Cookies de Personalització son “cookies” que permeten a aquest lloc web recordar
certa informació la qual permet modificar el funcionament d’aquest lloc web, com ara, a
tìtol enunciatiu i no limitatiu, el seu idioma de preferència.
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c) Cookies d’Estadística:
Les Cookies d’Estadística son totes aquelles “cookies” que permeten a SEMTEE entendre
com vostè interactua amb aquest lloc web mitjançant la recollida d’aquestes i la
comunicació d’informació de forma anònima. Per tant, la informació recollida mitjançant
aquest tipus de “cookies” s’utilitza per a la mesura de l’activitat d’aquest lloc web, així
com per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquest lloc web amb la
finalitat d’introduir millores en funció dels anàlisis de los dades relacionades amb la
utilització que fan els usuaris del servei.
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d) Cookies Publicitàries:
Aquesta web no disposa de Cookies amb aquesta finalitat.
4.- Bloquejar, deshabilitar i/o eliminar cookies:
SEMTEE l’informa de que les “cookies” establertes en l’apartat anterior -a excepció de
les Cookies Necessàries- es podran bloquejar, deshabilitar i/o eliminar en qualsevol
moment realitzant el següent:
Totes les cookies s’han de bloquejar desde les opcions del navegador.
Per a més informació en relació amb el bloqueig, la deshabilitació y/o l’eliminació de les
cookies,
vostè
pot
visitar
la
següent
pàgina
web:
http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.
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