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 AVI S.L. (en endavant, “ANIMALONS”)
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 web. 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 web- 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 personals, ANIMALONS tractarà aquestes de conformitat amb la seva política de
privadesa.
Per obtenir més informació en relació amb ANIMALONS 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 ANIMALONS.

2. Tipologies de “cookies”
Les cookies es poden catalogar segons la seva finalitat, la seva duració o segons qui les
gestiona. S’ha de tenir en compte que una mateixa cookie pot formar part de diverses
categories. ANIMALONS, s’utilitza cookies pròpies i de tercers que permeten gestionar i
millorar els serveis oferts.

Seguidament, trobareu un catàleg de cookies utilitzades en aquesta pàgina web i la seva
corresponent descripció.
2.1. Cookies Tècniques
Aquest tipus de cookies tècniques són necessàries ja que permeten que aquest lloc web es
pugui utilitzar activant funcions bàsiques, com ara, a títol enunciatiu i no limitatiu, la navegació
de pàgines. El lloc web no pot funcionar correctament sense aquestes cookies.
2.2. Cookies i altres tecnologies de recollida amb finalitat d’estadística
Aquestes tecnologies permeten a ANIMALONS, i/o a la resta de proveïdors esmentats a
continuació quan actuen com a responsables, entendre com vostè interactua amb la pàgina
web, i així realitzar l’anàlisi estadístic del seu ús amb la finalitat d’introduir millores en els
productes i serveis oferts pel responsable.
2.3. Cookies de publicitat comportamental
Aquestes cookies emmagatzemen informació del seu comportament obtingut a través de
l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet mostrar publicitat
en funció del desenvolupament del seu perfil específic.
2.4. Cookies de personalització
Les cookies de personalització permeten a aquest lloc web recordar certa informació la qual
permet modificar el funcionament del mateix, com ara, a títol enunciatiu i no limitatiu, el seu
idioma de preferència.
2.5. Cookies funcionals amb finalitat social
Aquestes cookies s’utilitzaran perquè els usuaris puguin interactuar i compartir el nostre
contingut a diferents plataformes socials (Facebook, Twitter, Instagram i Youtube). Les
condicions d’ús d’aquestes cookies i la informació recopilada pertany a cada plataforma social
corresponent.

3. Bloquejar, deshabilitar i/o eliminar cookies
ANIMALONS l’informa que les “cookies” establertes en l’apartat anterior -a excepció de
les Cookies Necessàries- es podran bloquejar, deshabilitar i/o eliminar en qualsevol moment
segons les indicacions de cada navegador web, que trobarà a continuació:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Internet Explorer
Per a més informació en relació amb el bloqueig, la deshabilitació i/o l’eliminació de
les cookies, vostè pot visitar la següent pàgina web: About Cookies

