POLÍTICA DE COOKIES
Pel que fa a la política de cookies del web, en cas que la pàgina web disposi d'elles i
aquestes no siguin inherents al funcionament de la WEB o com així refereix l'esmentat
apartat 2 de l'article 22 LSSI “al sol fi d'efectuar la transmissió d'una comunicació per una
xarxa de comunicacions electrònica”:
Una cookie és un arxiu d'informació que el servidor d'aquest lloc web envia a el dispositiu
(ordinador, smartphone, tablet, etc.) de qui accedeix a la pàgina per emmagatzemar i
recuperar informació sobre la navegació que s'efectua des d'aquest equip.
Pubrilim, S.L. utilitza diversos tipus de cookies (tècniques, analítiques i socials) únicament
amb la finalitat de millorar la navegació de l'usuari en el lloc web, sense cap tipus
d'objecte publicitari o similar.
Pubrilim, S.L., a través de les cookies no recull dada personal alguna. Totes les cookies,
excepte les utilitzades pel sistema d'estadístiques Google Analytics són temporals i
desapareixen a l'acabar la sessió.
L'usuari podrà, en qualsevol moment, triar quines cookies vol que funcionin en aquest lloc
web mitjançant:
a) La configuració del navegador;
Per a més informació visita els següents enllaços:
INTERNET EXPLORER, MOZILLA FIREFOX, GOOGLE CHROME, SAFARI
b) Eines de tercers, disponibles on line, que permeten als usuaris detectar les cookies en
cada lloc web que visita i gestionar la seva desactivació.
Ni aquesta web, ni els seus representants legals es fan responsables ni de contingut ni de
la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en
aquesta política de cookies.
L'acceptació de la present política implica que l'usuari ha estat informat d'una forma clara i
completa sobre l'ús de dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades (cookies)
així com que Pubrilim, S.L. disposa del consentiment de l'usuari per l'ús de les mateixes,
tal com estableix l'article 22 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de
la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE).

