POLÍTICA DE COOKIES
FRIENDS FEST
EN VIGOR: 1 D’ABRIL DE 2019

A la nostra política de privacitat s’explica quina informació personal recopilem sobre vostè, com la
utilitzem, l’emmagatzemem i la compartim, així com els seus drets i opcions amb relació a aquesta
informació. En aquesta política de cookies s’explica amb més detall com Viacom International Media
Networks España, SLU, utilitza cookies i tecnologies similars i les opcions que té vostè amb relació a
aquests fitxers.
Tecnologies que utilitzem
A l’igual de la majoria de serveis, fem servir cookies i tecnologies similars, com les següents:
Les cookies són petits arxius de dades emmagatzemats en el seu navegador o dispositiu. Les pot fer
servir l’entitat que opera el lloc web que està visitant (són les anomenades "cookies d’origen") o altres
empreses (són les anomenades "cookies de tercers"). Per exemple, ens associem amb proveïdors
d’anàlisi que estableixen cookies quan vostè visita els nostres llocs web, amb l’objectiu d’ajudar-nos a
comprendre com vostè i altres persones fan ús dels nostres llocs web per així poder millorar-los.
Els píxels són imatges petites en una pàgina web o en un correu electrònic que recopilen informació
sobre el seu navegador o dispositiu i poden instal·lar-hi cookies.
L’emmagatzematge local permet recopilar localment informació sobre el seu navegador o dispositiu,
incloent-hi l’emmagatzematge local HTML5 i la memòria cau de la seva navegació.
Els SDK són blocs de codi informàtic proporcionats pels nostres socis que es poden instal·lar a les
nostres aplicacions mòbils. Els SDK ens ajuden a comprendre com els usuaris interactuen amb les
nostres aplicacions mòbils i recopilen determinada informació sobre el dispositiu i la xarxa que fan
servir els usuaris per accedir a les nostres aplicacions, com l’identificador de publicitat associat al seu
dispositiu i informació sobre com els usuaris interactuen amb les nostres aplicacions.
Com utilitzem les cookies i tecnologies similars
Nosaltres i els nostres proveïdors de serveis de publicitat i d’anàlisi fan servir cookies, com es descriu
anteriorment, per reconèixer l’usuari quan visita els nostres serveis i per recopilar informació com, per
exemple, el nombre de visites, quines funcions o pàgines són populars, així com altra informació sobre
les activitats de navegació de l’usuari. Això ens permet garantir que els nostres serveis funcionin
correctament, millorar els serveis i proporcionar i mesurar anuncis. Les finalitats per les quals nosaltres
i els nostres socis fem servir cookies i tecnologies similars solen classificar-se en dos categories, que
són les següents:
1.

Cookies funcionals: Alguns exemples d’aquestes cookies són les que ajuden a garantir que els
nostres serveis funcionin correctament, per recordar la configuració de les seves preferències,

per exemple les preferències d’idioma, per ajudar a identificar i evitar riscs de seguretat o per
ajudar-nos a comprendre i millorar els nostres serveis.
2. Cookies de rendiment: Alguns exemples d’aquestes cookies són les que recopilen informació
sobre com interactua l’usuari amb els nostres serveis i com poder personalitzar el contingut per
a vostè.
Opcions de l’usuari:
Vostè té les opcions següents per controlar o limitar com nosaltres o els nostres socis fem servir les
cookies i tecnologies similars per a finalitats publicitàries o d’anàlisi:
•

•

•

•

Tot i que la majoria de navegadors i dispositius accepten cookies per defecte, la seva
configuració normalment li permet esborrar-les o rebutjar-les. No obstant això, si desactiva les
cookies, algunes funcionalitats dels nostres llocs web pot ser que no funcionin correctament.
Per evitar que Google Analytics utilitzi les seves dades, pot instal·lar el complement
d’inhabilitació per a navegadors de Google. També pot accedir a la seva configuració de Google
Ads per controlar quines dades fa servir Google per mostrar-li anuncis.
Per obtenir més informació sobre com deixar de rebre anuncis dels nostres socis de publicitat
segons el seu historial de navegació, visiti la web de l’Aliança Europea per l’Ètica Publicitària i
l’eina de consentiment de cookies.
Faci servir la configuració del seu dispositiu mòbil per controlar com s’utilitzen les seves dades
sobre l’ús de les aplicacions amb la finalitat de mostrar anuncis segons els seus interessos. Per
exemple, en el seu dispositiu iOS activi la configuració "Limitar el seguiment de publicitat” i en
el seu dispositiu Android activi la configuració "Treure anuncis Android" o "Desactivar anuncis
basats en interessos".

Contacte:
Si té alguna pregunta sobre com fem servir les cookies i tecnologies similars, posi’s en contacte amb
nosaltres a:
Viacom International Media Networks España, SLU
Delegat de protecció de dades
DataPrivacyRights@viacom.com
Adreça: Paseo de Recoletos 33, 1a planta, 28004 Madrid

