AVÍS LEGAL
Aquesta pàgina, el seu disseny, els textos i les imatges que s’exposen, pertanyen a Espai Mares o s’ha autoritzat a
Espai Mares pel seu ús. Queda totalment prohibida la seva reproducció parcial o total sense autorització prèvia.
Aquest lloc web ha estat creat per Espai Mares amb caràcter informatiu i per l’ús personal dels usuaris. Mitjançant
aquest Avís Legal, es pretén regular l’accés i ús d’aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus
usuaris.
Accedint a aquest lloc web s’accepten els següents termes i condicions:

•
•
•

L’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

•

El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars
pròpies que, segons els casos, completin i/o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s’informarà
l’usuari en cada cas concret.

El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre Espai Mares i l’usuari.
L’accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes
d’ús continguts en ella.

Què són les cookies i perquè les fem servir?
Una cookie és un fitxer que es descarrega en el dispositiu de l’usuari al accedir a determinades pàgines web per
emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que s’efectua des de l’anomenat equip. Les cookies
permeten a la web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar la informació sobre les decisions i hàbits dels
usuaris. Les utilitzem per personalitzar l’experiència dintre de la nostra web, identificar i recordar a l’usuari registrat i
facilitar la navegació.
És important destacar que l’ús de cookies no proporciona dades personals de
l’usuari, que romandrà anònim.
L’usuari pot configurar el seu navegador per no acceptar l’ús de cookies, cas en el qual la personalització de
l’experiència no s’aplicarà, encara que si podrà accedir als continguts amb normalitat.
Quins tipus de cookies fem servir?

•

Cookies d’anàlisi estadístic: Són aquelles que ens permeten quantificar el nombre de visitants i analitzar
estadísticament la utilització que fan els usuaris dels nostres serveis. Gràcies a això podem estudiar la navegació
pel lloc web i millorar així l’oferta de productes i serveis que oferim.

•

Cookies de caràcter tècnic i de personalització: Són aquelles que ens permeten control.lar aspectes relacionats
amb la sessió de l’usuari, de manera que podem millorar l’experiència de navegació dintre del lloc web. Per
exemple: Ens permeten reconèixer l’idioma del usuari, eviten o dificulten atacs contra el lloc web o als seus
usuaris, ens ajuden a proporcionar la correcta reproducció dels continguts multimèdia i milloren el rendiment,
permeten distribuir el trànsit web de les nostres màquines entre diferents servidors.

Com deshabilitar les cookies al navegador?
La majoria de navegadors actualment permeten a l’usuari configurar si desitgen acceptar cookies i quines. Aquest
ajustes normalment es troben a les “Opcions” o “Preferències” del menú del seu navegador
Actualitzacions i canvis en la política de cookies
El titular del website pot modificar aquesta Política de Cookies en funció de les exigències legislatives,
reglamentaries, tècniques-aplicatives o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per
l’Agencia Española de Protección de Datos, per això s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament.
Quan es produeixin canvis significatius en aquesta Política de Cookies, es comunicaran als usuaris en avís indicatiu
via website o mitjançant correu electrònic.

