POLÍTICA DE COOKIES
Les cookies són petits arxius que serveixen com eina d’emmagatzematge i recuperació de la informació
dels usuaris de la website en tant a les seves preferències com l’idioma, país, inici de sessió,
característiques del navegador... o inclús la informació vers la data i hora de l’última visita, paràmetres de
tràfic dins de la website, nombre de visites...
Normalment les webs utilitzen les cookies per a obtenir informació estadística sobre la mateixa. Tingui
en compte que recollim dades sobre els moviments i usos de la nostra website com dades estadístiques,
no personals.
En cas que utilitzi una configuració de seguretat mitjana o baixa que permeti la instal·lació automàtica de
cookies en la navegació, considerem que consisteix tàcitament la seva instal·lació.
BOLERA ILUSIONA GIROBOWLING, a través de la website utilitza les següents cookies:
Nom

_ga

_gat

Pròpia / Tercers

Descripció

Duració

Tercers
(biblioteca JavaScript
analytics.js, Google Analytics)

S’usa per a diferència entre
usuaris i sessions. La cookie
es crea al carregar la
llibreria javascript i no
existeix una versió prèvia de
la cookie _ga. La cookie
s’actualitza cada cop que
envia les dades a Google
Analytics..

2 anys

Tercers
(Google Analytics)

S’usa per a diferenciar entre
els diferents objectes de
seguiment creats en la
sessió.
La cooki es crea al carregar
la llibreria javascript i no
existeix una versió prèvia
de la cookie _gat. La cookie
s’actualitza cada cop que
envia les dades a Google
Analytics.

10 minuts desde
la creació o
modificació

L’usuari, tot i això, pot decidir utilitzar la present website sense la instal·lació d’aquestes cookies no
acceptant-les o bé configurant el navegador web per bloquejar-les i, en el seu cas, eliminar-les. A
continuació li proporcionem informació dels principals navegadors web.
Exemples:
• Si utilitza Microsoft Internet Explorer, en l’opció de menú Eines> Opcions d’Internet > Privacitat >
Configuració.
• Si utilitza Firefox, a l’opció de menú Herramientas > Opciones > Privacidad > Cookies.
• Si utilitza Google Chrome, a l’opció de menú Configuració> Privacitat
• Si utilitza Safari, a l’opció de menú Preferències> Seguretat

En el cas que el seu navegador no figuri en la llista anterior, a la secció “Ajuda” del mateix trobarà les
instruccions necessàries per modificar els ajustos.
Ha de tenir en compte que bloquejar les cookies o limitar la seva instal·lació podria provocar que alguna
de les característiques de la website no funcionin o puguin resultar més complicades o lentes d’accedir.
Una alternativa al bloqueig de les cookies seria l’activació del mode privat del seu navegador. Aquest
mode, permetrà navegar a través de les pàgines per aquestes no quedaran registrades a l’historial del
navegador, al magatzem de les cookies ni a l’historial de recerques un cop l’usuari hagi tancat totes les
pestanyes d’incògnit. A continuació li facilitem l’enllaç de com activar el mode d’incògnit en els
principals navegadors.
- Internet Explorer: InPrivate
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/products/ie-9/features/in-private
- FireFox: Navegació Privada
https://support.mozilla.org/es/kb/navegacion-privada-navega-en-la-web-sin-guardar-in
- Google Chrome: Incògnit
https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=es
- Safari: Navegació Privada
http://support.apple.com/kb/PH17168?viewlocale=es_ES
- Opera: Navegació Privada
http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/private.html
Per a més informació, BOLERA ILUSIONA GIROBOWLING recomana la lectura de la secció
d’ajuda del navegador.

