
POLÍTICA DE COOKIES 

La Universitat Autònoma de Barcelona informa sobre l’ús de cookies a les pàgines web del seu portal 

corporatiu. 

Les cookies són arxius que es poden descarregar al seu equip a través de les pàgines web. Són eines 

fonamentals per poder oferir determinats serveis de la societat de la informació. Entre d’altres, permeten 

que una pàgina web pugui desar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o de les 

accions realitzades des d’un equip determinat i, a partir d’aquestes dades, poder reconèixer l’usuari i 

millorar el servei 

 

Tipus de cookies 

Segons qui sigui l’entitat que gestioni el domini des d’on s’envien les cookies i tracti les dades obtingudes, 

podem trobar dos tipus: cookies pròpies i cookies de tercers. 

També es poden classificar segons el termini que romanen en el navegador de l’usuari, poden ser cookies 

de sessió o cookies persistents. 

Finalment, es poden agrupar les cookies en cinc grups, atenent a la finalitat de les dades obtingudes: 

tècniques, de personalització, d’anàlisi, publicitàries i de publicitat comportamental. 

Trobareu més informació a la Guía sobre el uso de las cookies de la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

Cookies utilitzades al portal corporatiu de la UAB 

S’identifiquen, tot seguit, les cookies que s’utilitzen en aquest portal, així com la seva tipologia i funció: 

El portal de la UAB utilitza Google Analytics, un servei d’analítica web desenvolupada per Google, que 

permet quantificar i analitzar la navegació per les seves pàgines. El navegador client gestiona 4 cookies 

d’aquest servei. Aquestes són cookies pròpies, de sessió i d’anàlisi.  

Podeu trobar més informació sobre aquestes cookies i la forma com inhabilitar-les a 

cookieswww.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html. 

L’analítica web permet conèixer el nombre d’usuaris que accedeixen a la web, el nombre de pàgines 

visitades, la freqüència i repetició de les visites, la durada, el navegador emprat, l’operador que dóna el 

servei, l’idioma, el terminal que utilitza o la ciutat on està assignada la IP del interactor. Aquesta 

informació possibilita un servei millor i més acurat per part d’aquest portal. 

 

Dins la intranet també s’executen cookies per validar l’usuari i mantenir-lo identificat mentre navega dins 

l’entorn de la intranet 

 

Acceptació de la Política de Cookies 

La UAB assumeix que tot visitant del portal corporatiu de la Universitat Autònoma de Barcelona accepta 

l’ús de cookies. No obstant això, ofereix un enllaç en les pàgines inicials del portal i de les intranets per 

informar d’aquesta política de cookies. 

 

Com modificar la configuració de les cookies 

L’usuari pot restringir, bloquejar o esborrar les cookies de la UAB o de qualsevol altre entorn web, 

utilitzant el seu navegador. En cada navegador s’ha de gestionar de forma diferent. Pot trobar informació 

addiciona sobre aquesta qüestió dins de la funció “Ajuda” i en els enllaços següents: 

 Internet Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-

cookies#ie="ie-10" 

 FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies 

 Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl="es" 

 Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/ 

Existeixen, a més, programes que el poden ajudar en la gestió de les cookies, com ara Ghostery 

(www.ghostery.com/) o “Your online choices” (www.youronlinechoices.com/es/). 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_Cookies.pdf
http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html
http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/
http://www.ghostery.com/
http://www.youronlinechoices.com/es/

