COOKIES
Liberty pot fer servir cookies durant la prestació del servei del lloc web, i
l'usuari en consent l'ús. Les cookies són petits arxius que s'incorporen al
seu ordinador quan visita el nostre web. Liberty fa servir, fonamentalment,
cookies de sessió amb la finalitat de gestionar-la. Com a regla general, són
necessàries per a la transmissió correcta de la comunicació o per a la
prestació d'un servei sol·licitat per l'usuari. Així mateix, Liberty fa servir
cookies permanents quan són necessàries per complir la seva finalitat;
aquestes cookies es conserven el temps necessari per complir aquesta
finalitat.
L'usuari pot configurar el seu navegador en tot moment per impedir l'ús de
cookies o per rebre una advertència en el moment en què aquestes es
generen. El nostre lloc web és accessible sense que sigui necessari que
estiguin activades les opcions de cookies, però això pot ocasionar una
disminució de les funcionalitats i pot minvar la seguretat de certs serveis.
Aquest lloc web pot fer servir cookies «analítiques» per recollir
estadístiques d'activitat. En tot cas, Liberty informa l'usuari del següent:
a) La recollida d'informació per mitjà de cookies «analítiques» és a
càrrec, directament, dels proveïdors de serveis com a responsables
del tractament, i Liberty no té accés a aquesta informació ni capacitat
de decisió en relació amb el tractament, les finalitats i els períodes de
conservació de les cookies ni de la informació captada a través
d'aquestes.
b) Liberty només té accés a la informació agregada i anònima de
l'usuari que li faciliten posteriorment els proveïdors de serveis;
aquesta informació no està associada a cap adreça IP.
c) L'usuari pot rebutjar les cookies mitjançant la configuració del
navegador, si ho permet, o instal¿lant al navegador les eines que
posen a la seva disposició els proveïdors de serveis per impedir que
aquests recullin informació sobre les seves visites a llocs web.
	
  

