POLÍTICA DE PRIVACITAT CONTACTE
Les dades que es faciliten passaran a formar part d'un fitxer responsabilitat de DOLORS RODÓ VIDAL (amb
seu a Torrent de l'Olla 69, 08012 Barcelona) amb la finalitat de gestionar la relació. L'usuari té dret
respecte a les seves dades a l'accés, cancel·lació, rectificació o modificació dels mateixos en l'e-mail o al
domicili assenyalat.

POLÍTICA DE COOKIES
Una cookie (o galeta informàtica) és una petita informació enviada per un lloc web i emmagatzemada al
navegador de l’usuari, de manera que el lloc web pot consultar l’activitat prèvia de l’usuari. Les seves
principals funcions són:
Portar el control d’usuaris: quan un usuari introdueix el seu nom d’usuari i contrasenya, s’emmagatzema
una cookie perquè no hagi d’introduir-les per a cada pàgina del servidor. Per altra banda, una cookie no
identifica només a una persona, sinó a una combinació de computadora-navegador-usuari.
Aconseguir informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari, entre d’altres.

Cookies de Tercers:

Tipus de cookie

Empresa

Finalitat

+ Informació

_utma

Google

Navegació de forma
anònima que permet
saber quines són les
consultes i com es
navega

http://www.google.es/intl/es/analyt
ics/privacyoverview.html

_utmb
_utmc
_utmz

Cookies d’altres canals

Tipus de cookie

Empresa

Finalitat

+ Informació

Twitter

https://twitter.com/privacy

Facebook

https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

Youtube

https://www.youtube.com/static?gl=ES&template=
terms&hl=es

GESTIONAR COOKIES
Pots permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al teu equip mitjançant la configuració de les
opcions del navegador instal·lat al teu ordinador.
Si no estàs segur de quin tipus i versió de navegador fas servir per accedir a internet:
Per Windows: has de clicar a “Ajuda” a la part superior de la finestra del teu navegador i seleccionar
l’opció “Sobre el”.
Per Mac: amb la finestra del navegador oberta, s’ha de clicar al menú d’Apple i seleccionar l’opció “Sobre
el…”.
COM GESTIONAR LES COOKIES A WINDOWS
Google Chrome
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1. Fes clic al menú de Chrome situat a la barra d’eines del navegador.
2. Selecciona “Configuració”.
3. Fes clic a “Mostrar opcions avançades…”
4. A la secció “Privacitat”, fes clic al botó “Configuració de contingut…”.
5. A la secció “Cookies”, pots configurar les opcions que s’indiquen a continuació: Eliminar cookies,
bloquejar o permetre les cookies de forma predeterminada, incloure excepcions de cookies de dominos o
llocs web específics.
6. Si necessites més detalls pots consultar l’ajuda de Google Chrome.
Microsoft Internet Explorer 7.0 y 8.0
1. Fes clic al botó “Eines” i després a “Opcions d’Internet”.
2. Fes clic a la fitxa “Privacitat” i, a continuació, mou el control lliscant a una posició intermitja entre els
extrems superior i inferior, de forma que no es bloquegin ni permetin totes les cookies.
3. Fes clic a “Llocs”.
4. Al quadre “Direcció del lloc web”, escriu la direcció d’un lloc web i, després, fes clic a “Bloquejar” o
“Permetre”.
5. Mentre escriu, anirà apareixent una llista de les planes web que ja hagi visitat. Si fa clic en un
element de la llista, es mostrarà al quadre Direcció del lloc web.
6. Al finalitzar, fes clic a “Acceptar”.
7. Torna a col·locar el control lliscant a la seva posició original i fes clic a “Acceptar”.
8. Pots consultar l’ajuda de Windows per més informació.
Mozilla Firefox
1. A la part superior de la finestra de Firefox, fes clic al botó Firefox i selecciona “Opcions”.
2. Selecciona el panell “Privacitat”.
3. A “Firefox podrà:” escull “Fer servir una configuració personalitzada per l’historial”.
4. Marca l’opció “Acceptar cookies” per activar-les i desmarca-la per desactivar-les.
5. Si no vols rebre cookies de tercers desmarca “Acceptar cookies de tercers”.
6. Pots consultar l’ajuda de Mozilla per més informació.
Safari
1. Fes clic a “Safari” a la part superior de la finestra del teu navegador i selecciona l’opció “Preferències”.
2. Fes clic a “Privacitat”.
3. A l’apartat “Bloquejar cookies” selecciona una de les següents opcions segons t’interessi: “De
publicitat i tercers”, “Sempre”, o “Mai”.
Opera
1.
2.
3.
4.

Fes clic a “Configuració” a la part superior de la finestra del navegador i selecciona “Opcions”.
A continuació selecciona la pestanya “Avançat” i a la llista de l’esquerra selecciona “Cookies”.
A continuació selecciona “Acceptar cookies”.
Disposa de tres opcions segons la preferència “Acceptar cookies”.

OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ
Les presents Condicions Generals ("Condicions Generals") regulen l'accés, navegació i ús
d'aquest lloc web.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos,
fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts, així com el
seu disseny gràfic i codis font són propietat intel·lectual de la nostra companyia, sense que
puguin entendre cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de
l'estrictament necessari per al correcte ús del Portal.
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Aquests drets estan registrats en el Registre de la Propietat Intel·lectual.

IDENTIFICACIÓ. DADES REGISTRALS
En compliment a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de
comerç electrònic, indiquem les dades d'informació general d'aquestlloc web:
Titular: DOLORS REDONDO VIDAL ( Torrent de l’Olla 69, 08012 Barcelona)
NIF 37284115X
Colegiada nº 3400 Colegio Nacional de Ópticos Opotmetrista i del Col.legi Oficial d’òptis i
optometristes de Catalunya
https://www.cnoo.es/inicio
https://www.cnoo.es/codigo-deontologico

RESPONSABILITATS I GARANTIES
OPTICA TORRENT no es fa responsable dels continguts que enllacen amb terceres pàgines web
(Xarxes socials).
Si qualsevol Usuari, entitat o lloc web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació al
Lloc Web haurà de sol·licitar.

JURISDICCIÓ
Les relacions establertes entre OPTICA TORRENT i l'usuari respecte a aquest AVÍS LEGAL es
regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent.
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