Política de galetes del lloc web “StartUB!” de la Universitat de Barcelona
1. Què és una galeta?
Una galeta (cookie) és un fitxer que es descarrega a l’ordinador quan accediu a determinats webs
(en aquest cas, al lloc web de “StartUB!” de la Universitat de Barcelona). Les galetes permeten
que un web, entre altres coses, emmagatzemi i recuperi informació sobre els hàbits de
navegació de l’usuari o del seu equip i, segons la informació que continguin o la manera com
s’utilitzi l’equip, es poden fer servir per reconèixer l’usuari.
2. Quines galetes s’instal·len, amb quina finalitat i durant temps?
Quan visiteu el lloc web de “StartUB!” i si heu donat el vostre consentiment clicant el botó
“Acceptar”, s'instal·laran les galetes següents:
•
•

Galetes d’anàlisi: permeten quantificar el nombre d’usuaris i així mesurar
estadísticament l’ús que els usuaris fan del servei ofert i analitzar la navegació al web.
Galetes publicitàries: permeten gestionar de la manera més eficaç possible l’oferta dels
espais publicitaris que hi ha als webs de tercers, i així adequar el contingut de l’anunci
al contingut del web que hàgiu visitat anteriorment. Per això podem analitzar els vostres
hàbits de navegació a Internet i podem mostrar publicitat relacionada amb el vostre
perfil de navegació.

Tant les galetes publicitàries com les d’anàlisi es podran mantenir instal·lades en el dispositiu
durant un termini màxim de 2 anys.
Algunes d’aquestes galetes són de Google LLC (empresa adherida al Privacy Shield).
3. Com puc desactivar les galetes?
Podeu configurar el vostre navegador perquè no permeti la instal·lació de galetes o les esborri
cada cop que el tanqueu. Aquesta configuració es pot modificar seguint les indicacions següents:
•
•
•
•

Si utilitzeu Microsoft Internet Explorer: Eines > Opcions d’Internet > Privadesa
Si utilitzeu Firefox: Eines > Opcions > Privadesa
Si utilitzeu Google Chrome: Chrome >Preferències> Privadesa i seguretat
Si utilitzeu Safari: Safari > Preferències > Privacitat

Us recordem que sempre podeu fer ús de la secció Ajuda de la barra d’eines de la majoria de
navegadors per obtenir més informació sobre la modificació de la configuració del navegador.
Molts navegadors porten incorporat un mode de navegació privat mitjançant el qual, quan es
tanca el navegador, s’esborra tota la informació que s’hagi pogut desar al terminal durant la
navegació (per exemple, les galetes). Depenent del navegador que estigueu utilitzant, aquest
mode de navegació rep noms diferents. Per als navegadors més comuns:
•
•
•
•

Internet Explorer: navegació InPrivate
FireFox: navegació privada
Google Chrome: navegació d’incògnit
Safari: navegació privada

Per saber com activar aquest mode de navegació, us recomanem que us adreceu a la secció
d’ajuda del vostre navegador.

