Política de cookies
Política de cookies
En compliment amb el deure d'inf ormació recollit en l'apart at 2n de l'art icle 22 de la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de
Serveis de la Societ at de la Inf ormació i del Comerç Elect rònic, la present polít ica de cookies t é per f inalit at
inf ormar-lo de manera clara i precisa sobre les cookies que s'ut ilit zen en la pàgina web de Fit ness Punt Groc,
S.L.U..
Què són les cookies?
Una cookie és un f it xer de pet it a grandària que els llocs web envien al navegador i es descarreguen en el seu
ordinador. Les cookies permet en que la pàgina web emmagat zemi i recuperi la inf ormació sobre la seva visit a,
com el seu idioma pref erit i alt res opcions, amb la f inalit at de millorar els serveis que s'of ereixen i cont ribuir a t enir
una millor experiència de navegació per a l'usuari.
T ipus de cookies
En f unció de qui gest ioni el domini des d'on s'envien les cookies i es t ract in les dades, es dist ingirà ent re cookies
pròpies i cookies de t ercers.
Les cookies t ambé poden classif icar-se segons el t ermini de t emps que romanguin emmagat zemades en el
navegador de l'usuari, dist ingint -se ent re cookies de sessió o cookies persist ent s.
Finalment , en f unció de la f inalit at per a la qual es t ract i la inf ormació recopilada, les cookies es poden classif icar
en les següent s cat egories:
Cookies t ècniques: permet en a l'usuari navegar per un lloc web i ut ilit zar alguns dels serveis of ert s pel mat eix
(com per exemple, les que serveixen per a recordar els element s int egrant s d'un carret de compra).
Cookies de personalit zació: permet en que l'usuari accedeixi al lloc web amb unes caract eríst iques
det erminades, com pot ser l'idioma.
Cookies de seguret at : serveixen per a impedir o dif icult ar els at acs cont ra el lloc web.
Cookies de complement per a int ercanviar cont ingut s socials: els anomenat s plug-*in, que permet en compart ir
cont ingut s en xarxes socials.
Cookies d'anàlisis: permet en al responsable el seguiment del comport ament de l'usuari.
Cookies publicit àries: permet en gest ionar els espais de publicit at del lloc web.
Cookies de publicit at comport ament al: com les ant eriors, serveixen per a gest ionar els espais de publicit at del
lloc web en f unció de la inf ormació recollida sobre el comport ament de l'usuari i els seus hàbit s, adapt ant la
publicit at al perf il de l'usuari.
Cookies de geolocalit zació: ut ilit zades per a esbrinar el país on es t roba l'usuari.

Autoritz ació per a l'ús de cookies
De conf ormit at amb l'avís de cookies que apareix en el lloc web, l'usuari pot consent ir expressament l'ús de
cookies que requereixin consent iment ; no obst ant això, l'ús de cookies t ècniques o necessàries no requereix de
consent iment . Sense perjudici de t ot això, l'usuari pot modif icar la conf iguració del seu navegador per a rebut jar
l'ús de les cookies.
Com modif icar la conf iguració de les cookies
Vost è pot rest ringir, bloquejar o esborrar les cookies de Fit ness Punt Groc o qualsevol alt ra pàgina web ut ilit zant
el seu navegador. En cada navegador l'operat iva és dif erent , pot t robar com f er-ho en el menú d'ajuda del seu
navegador on s'est ableix el procediment per a la seva eliminació. Per a més inf ormació:
Google Chrome:
ht t ps://support .google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Plat f orm%3DDeskt opl=es
Moz illa Firef ox:
ht t ps://support .mozilla.org/es/kb/habilit ar-y-deshabilit ar-cookies-sit ios-web-rast rear-pref erencias
Saf ari:
ht t ps://support .apple.com/guide/saf ari/sf ri11471/mac
Internet Explorer:
ht t ps://support .microsof t .com/help/278835/how-t o-delet e-cookie-f iles-in-int ernet -explorer
És possible que en desact ivar les cookies la pàgina web no f uncioni correct ament o no pugui accedir a
det erminades f uncions d'aquest a.

Cookies ut ilit zades en la web
En el port al web s'ut ilit zen dif erent s t ipus de cookies amb dif erent s f inalit at s, a cont inuació s'enumeren les
cookies emprades:
_utm.gif
_utma
_utmb
_utmc
_utmt
_utmz
Modif icació de les condicions
Fit ness Punt Groc, S.L.U. es reserva expressament el dret a modif icar unilat eralment , t ot alment o parcialment ,
sense necessit at de previ avís, la present Polít ica de Cookies. L'usuari reconeix i accept a que és la seva
responsabilit at revisar la present Polít ica de Cookies.

