POLÍTICA DE COOKIES

Mitjançant la present política de cookies (d'ara endavant, la "Política de cookies"),
ECOEMBALAJES ESPAÑA, SA (d'ara endavant, "Ecoembes" o el "responsable del
tractament" indistintament) li ofereix informació sobre les cookies que utilitza a
través de la present pàgina web (d'ara endavant, la "pàgina web").

1. Què són les cookies?
Una cookie és un fitxer que es descarrega i emmagatzema al seu dispositiu quan
accedeix a la pàgina web amb la finalitat d'emmagatzemar informació i recuperar la
informació emmagatzemada.
Les cookies són àmpliament utilitzades perquè les aplicacions o pàgines web funcionin
de manera correcta i eficient atès que proporcionen informació al responsable sobre
la navegació dels usuaris. Les cookies també permeten, entre altres coses,
emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o
del seu dispositiu i, segons la informació que contenen i la forma d'utilització del
dispositiu per part de l'usuari, es poden utilitzar per reconèixer i identificar l'usuari a
fi de millorar la seva navegació i prestar-li els serveis sol·licitats.
La pàgina web és accessible sense que calgui que les cookies estiguin activades, tot
i que la desactivació d'aquestes pot impedir el correcte funcionament de la pàgina.

2. Quina classe de cookies s'utilitzen a través de la pàgina web?
COOKIES DE PUBLICITAT COMPORTAMENTAL. Les cookies de publicitat
comportamental emmagatzemen informació sobre el comportament dels usuaris
obtinguda a través dels seus hàbits de navegació. Aquestes dades ens permeten
desenvolupar un perfil específic i mostrar-los publicitat en funció dels seus gustos i
interessos.

COOKIES DE PUBLICITAT COMPORTAMENTAL
Responsable
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COOKIES D'ANÀLISI. Les cookies d'anàlisi o mesurament permeten portar a terme
el seguiment i l'anàlisi del comportament dels diferents usuaris a la nostra pàgina
web per introduir-hi millores en funció de l'anàlisi de les dades sobre l'ús de productes
i/o serveis a la pàgina web.

COOKIES D'ANÀLISI
Responsable
TBWA

Tipus de
cookie
Analítica

Nom
_ga

TBWA

Analítica

_gid

TBWA

Analítica

_gat

Finalitat
Distingir els
usuaris
Distingir els
usuaris
Limitar el
percentatge de
sol·licituds

Caducitat
2 anys
24 hores
1 minut
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Analítica
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De 30 segons a
1 any

3. Com pot desactivar o eliminar les cookies?
En cas que posteriorment desitgi bloquejar o eliminar les cookies que s'hagin
emmagatzemat al seu dispositiu i que requereixin necessàriament el seu
consentiment, ho podrà fer mitjançant el panell de configuració de cookies clicant
aquí.
De la mateixa manera, també podrà retirar el seu consentiment utilitzant les eines
que proporciona cada navegador web.
Segons el navegador que utilitzi, el procediment per a la revocació i eliminació de les
cookies pot ser, a títol il·lustratiu, algun dels següents:
•

Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platfo
rm%3DDesktop&hl=es

•

Firefox:
http://support.mozilla.org/es/home#sthash.cEpCdreI.dpuf

•

Internet Explorer:
http://support.microsoft.com/ph/807/es-es#sthash.cEpCdreI.dpuf

•

Safari:
http://support.página
weble.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES#sthash.cEpCdreI.dpuf

•

Opera:
http://help.opera.com/Windows/8.54/esES/index.html#sthash.cEpCdreI.dpuf

Els navegadors web són les eines encarregades d'emmagatzemar les cookies i des
d'aquests ha de fer efectiu el seu dret d'eliminar-les o desactivar-les.
El responsable no es responsabilitza que la desactivació de les cookies impedeixi o
dificulti el bon funcionament de l'app, ni tampoc pot garantir la correcta o incorrecta
manipulació de les cookies per part dels navegadors esmentats.

En alguns casos cal instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la seva decisió
de no-acceptació d'aquestes.

4. Tractament de dades de caràcter personal
•

Responsable del tractament
El responsable del tractament de les seves dades és ECOEMBALAJES ESPAÑA,
SA,
la composició del qual pot consultar a l'adreça següent
https://app.reciclos.com i https://reciclos.com, amb domicili al carrer
Cardenal Marcelo Spínola, 14, planta 2, 28016 Madrid i CIF núm. A-81601700.

•

Dades de contacte del delegat de protecció de dades
Pot contactar amb el delegat de protecció de dades a través del correu
electrònic següent: oficinadeprivacidad@ecoembes.com

•

Finalitats del tractament i base jurídica
Les finalitats del tractament estan indicades a l'apartat "Quin tipus de cookies
s'utilitzen a través de la pàgina web?".
L'ús de cookies tècniques és necessari per permetre la seva navegació per la
pàgina web.
La base jurídica relativa a l'ús de la resta de cookies és el seu consentiment,
que pot gestionar i revocar a través del panell de configuració de cookies
clicant aquí, o segons allò que s'indica a l'apartat "Com pot desactivar o
eliminar les cookies?".

•

Destinataris de les dades
Ecoembes comparteix la informació segons s'indica a continuació:
o
o
o

•

Les dades poden ser comunicades a autoritats i organismes públics per al
compliment d'una obligació legal requerida.
Proveïdors de serveis que actuen pel nostre compte com a encarregats
del tractament.
A més, en relació amb les cookies de tercers, li recordem que aquestes
cookies o bé s'envien des d'un domini que no és gestionat per Ecoembes
sinó pel tercer corresponent, o bé s'envien des del nostre domini, però la
informació recollida és gestionada per aquest tercer.

Transferències a tercers països
El tractament de les dades es fa, amb caràcter general, a l'Espai Econòmic
Europeu o en països que han estat declarats posseïdors d'un nivell adequat
de protecció.
En altres supòsits garantim la seguretat i legitimitat del tractament de les En
altres supòsits garantim la seguretat i legitimitat del tractament de les dades
i exigim als nostres proveïdors que disposin de normes corporatives vinculants
que garanteixin la protecció de la informació de manera similar a la que
estableixen les normes europees. En cas de prestadors de serveis ubicats als
Estats Units, garantim l'aplicació de garanties adequades (formalització de les
clàusules contractuals tipus de la Unió Europea) o que es compleixi alguna de
les excepcions disposades a la normativa de protecció de dades per portar a
terme la transferència.

Període de conservació de les dades
Les dades són tractades durant els terminis indicats a l'apartat "Quin tipus de
cookies s'utilitzen a través de la pàgina web?", mentre es mantenen vigents
les autoritzacions d'ús atorgades. D'acord amb la normativa de protecció de
dades, aquestes dades han de ser conservades durant el termini de prescripció
de les accions derivades d'aquesta autorització amb l'única finalitat de complir
les obligacions legals requerides a Ecoembes, com també per a la formulació,
l'exercici o la defensa de reclamacions.
•

Exercici de drets i reclamacions davant l'Autoritat de control en
matèria protecció de dades
El titular de les dades pot exercir els seus drets en matèria de protecció de
dades (accés, portabilitat, revocació del consentiment, rectificació, oposició,
limitació, supressió), d'acord amb la normativa vigent, a l'adreça postal carrer
Cardenal Marcelo Spínola, 14, planta 2, 28016 Madrid i CIF núm. A-81601700
o a través del correu electrònic oficinadeprivacidad@ecoembes.com.
adjuntant a la sol·licitud, en els dos casos, una còpia del seu document
nacional d'identitat.
Així mateix, pot adreçar les reclamacions derivades del tractament de les
seves dades de caràcter personal a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades
(www.agpd.es).

Actualització de la Política de cookies i contacte
Aquesta Política de cookies pot anar variant en funció de les cookies que s'utilitzin.
El responsable li recomana que revisi aquest document cada vegada que accedeixi a
la pàgina web amb la finalitat d'estar adequadament informat sobre com i per a què
utilitzem les cookies i perquè pugui tenir coneixement de qualsevol canvi que es
produeixi en el tipus de dades que es recullen i la finalitat per a la qual es recullen.
Finalment, i en cas que tingui algun problema relacionat amb l'ús de les cookies en
aquesta pàgina web, es pot posar en contacte amb nosaltres a través de l'adreça de
correu electrònic oficinadeprivacidad@ecoembes.com.

