POLÍTICA COOKIES (Castellano)

La presente Política Cookies explica qué son las cookies, cómo las emplea COL·LEGI
L’ESTEL en su página web https://lestel.net/ (en adelante, el “Sitio Web”) y cómo puede
administrarlas el usuario.
1. ¿QUÉ ES UNA COOKIE?
Una cookie es cualquier tipo de dispositivo del almacenamiento y recuperación de datos
que se utilice en el equipo terminal de un usuario con la finalidad de almacenar información
y recuperar la información ya almacenada. Así, las cookies son pequeños ficheros de datos
que se alojan en el ordenador del usuario y que contienen cierta información de la visita
que el usuario hace al Sitio Web. La cookie es descargada por el dispositivo que usa para
acceder al Sitio Web y almacenada en el disco duro de dicho dispositivo. En la presente
Política de Cookies utilizamos la palabra cookie para referirnos a todos los archivos que
almacenan información de esta manera.

2. ¿QUÉ COOKIES PODRÁ ENCONTRAR EN NUESTRO SITIO WEB?
COL·LEGI L’ESTEL solamente utiliza cookies propias técnicas de sesión con la finalidad de
permitir al usuario navegar a través del Sitio Web, utilizar las diferentes opciones o servicios
que el mismo ofrece y analizar el número de visitas y la actividad de los visitantes.
COL·LEGI L’ESTEL no utilizará otras cookies distintas de las citadas en el párrafo anterior
para recoger información de los usuarios.

3. CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE COOKIES
Es posible que la presente Política de Cookies esté sujeta a cambios o modificaciones, por
ello le recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro Sitio Web con el
objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué utilizamos las cookies.
4. CONTACTO
Si tuviera alguna duda, comentario o sugerencia sobre la Política de Cookies, por favor,
póngase en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico
manu@lestel.net
Última versión: 22 de OCTUBRE de 2020

POLÍTICA COOKIES (Català)
La present Política Galetes explica què són les galetes, com les fa servir COL·LEGI
L'ESTEL a la seva pàgina web https://lestel.net/ (en endavant, el "Lloc Web") i com pot
administrar l'usuari.
QUÈ ÉS UNA COOKIE?
Una galeta és qualsevol tipus de dispositiu de l'emmagatzematge i recuperació de dades
que s'utilitzi en l'equip terminal d'un usuari amb la finalitat d'emmagatzemar informació i
recuperar la informació ja emmagatzemada. Així, les cookies són petits fitxers de dades
que s'allotgen a l'ordinador de l'usuari i que contenen certa informació de la visita que
l'usuari fa a el Lloc Web. La galeta és descarregada pel dispositiu que fa servir per accedir
a el Lloc Web i emmagatzemada en el disc dur de l'esmentat dispositiu. En la present
Política de Cookies utilitzem la paraula galeta per referir-nos a tots els fitxers que
emmagatzemen informació d'aquesta manera.
QUÈ COOKIES PODRÀ TROBAR AL NOSTRE LLOC WEB?
COL·LEGI L'ESTEL només utilitza cookies pròpies tècniques de sessió amb la finalitat de
permetre a l'usuari navegar a través del Lloc Web, utilitzar les diferents opcions o serveis
que el mateix ofereix i analitzar el nombre de visites i l'activitat dels visitants.
COL·LEGI L'ESTEL no utilitzarà altres cookies diferents de les esmentades en el paràgraf
anterior per recollir informació dels usuaris.
CANVIS EN LA POLÍTICA DE COOKIES
És possible que la present Política de Cookies estigui subjecta a canvis o modificacions,
per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre Lloc
Web amb l'objectiu d'estar adequadament informat sobre com i per a què utilitzem les
galetes.
CONTACTE
Si hagués algun dubte, comentari o suggeriment sobre la Política de Cookies, si us plau,
poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de l'adreça de correu electrònic
manu@lestel.net
Darrera versió: 22 d’OCTUBRE de 2020

