POLÍTICA DE COOKIES
Quan ens ho permetis, l'accés i la navegació pel lloc web accessible a través de la URL
http://lr333.es (en endavant, LR), titularitat de Luis Rubí, S.L. (En endavant, Luis Rubí) suposa
l'ús i descàrrega de cookies pròpies en el vostre equip (ordinador, tablet, smartphone) quan
accedeixis i naveguis per LR, amb la finalitat de permetre i optimitzar la navegació pel mateix,
així com analitzar alguns dels teus comportaments durant la navegació, de manera anònima.
T'animem a llegir amb atenció aquest document per tal de informar-te en detall sobre l'ús
d'aquesta tecnologia en LR.
Què són les cookies?
Les cookies són petits fitxers de text que es descarreguen en l'equip o dispositiu amb què es
navega per Internet a l'entrar en certes pàgines i / o fer ús de determinats serveis en elles
oferts, i que permet emmagatzemar informació que pot ser recuperada posteriorment per
diverses finalitats. Així mateix, i segons la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar
per reconèixer a l'usuari.
Consentiment.
En accedir a LR se t'oferirà certa informació sobre l'ús d'aquesta tecnologia a través del teu
dispositiu o equip i et demanarem que ens atorguis el teu consentiment per a això. Tingues en
compte que algunes galetes poden ser necessàries per al funcionament de LR i, si no dones
aquest consentiment, l'accés al mateix podria quedar impedit.
En qualsevol moment podràs retirar el teu consentiment a l'ús d'aquesta tecnologia mitjançant
les funcions del navegador, desactivant les cookies o bloquejant la possibilitat de que es
descarreguin en el teu equip o dispositiu. Consulta l'apartat «Gestió i desactivació de cookies»
d'aquesta Política de Cookies per obtenir més informació al respecte.
Cookies emprades en LR.
Per la seva finalitat, Luis Rubí, S.L. utilitza, a través de LR, els següents tipus de cookies:
1. Cookies de personalització: són aquelles que permeten a l'usuari accedir al servei amb
algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d'una sèrie de
criteris en el terminal de l'usuari com ara serien l'idioma, el tipus de navegador
mitjançant el qual accedeix al servei, la configuració regional des d'on s'accedeix al
servei, etc.
2. Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través d'una
pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que
en ella hi hagi, com per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades,
identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, recordar els elements que
integren una comanda, realitzar el procés de compra d'una comanda, realitzar la
sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de
seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per la difusió de vídeos o so,
o compartir continguts a través de xarxes socials.

3. Cookies d'anàlisi: Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens
permeten quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi
estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per això s'analitza la
seva navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l'oferta de productes o
serveis que li oferim.
4. Cookies de publicitat: Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens
permeten gestionar de la forma més eficaç possible l'oferta dels espais publicitaris que
hi ha a la pàgina web, adequant el contingut de l'anunci al contingut del servei
sol·licitat o a l'ús que realitzi de la nostra pàgina web. Per a això podem analitzar els
seus hàbits de navegació a internet i podem mostrar publicitat relacionada amb el seu
perfil de navegació.
5. Cookies de publicitat comportamental: Són aquelles que permeten la gestió, de la
forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l'editor hagi inclòs en
una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat.
Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris
obtinguda a través de l'observació continuada dels seus hàbits de navegació, el que
permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat en funció del mateix.
Qui fa servir les nostres cookies?
La informació de la nostra web és tractada tant per l'editor com per tercers amb els que
l'editor ha contractat la prestació d'un servei pel qual es requereix l'ús de cookies.
El web de Luis Rubí, S.L., pot utilitzar serveis de tercers que per compte de LR, recopilaràn
informació amb fins estadístics, d'ús del site per part de l'usuari i per a la prestació d'altres
serveis d'internet.
L'usuari accepta expressament, per la utilització d'aquest site, el tractament de la informació
recollida en la forma i amb les finalitats anteriorment esmentats. I, així mateix, reconeix
conèixer la possibilitat de rebutjar el tractament d'aquestes dades o informació rebutjant l'ús
de ccokies, mitjançant la selecció de configuració apropiada a tal fi del seu navegador. Si bé
aquesta opció de bloqueig de cookies al seu navegador pot no permetre-li l'ús ple de totes les
funcionalitats de la pàgina web.
Gestió i desactivació de cookies.
En qualsevol moment podràs retirar el teu consentiment a l'ús de cookies desactivant o
bloquejant la seva descàrrega a través de funcions específiques del navegador que utilitzis.
A continuació, t'oferim un llistat d'instruccions i enllaços sobre els passos a seguir per a
l'activació, desactivació, esborrat i gestió de cookies en funció de cada navegador:
Apple Safari.
Amb Safari obert, premi Safari> Preferències ...> Privadesa i selecciona «Bloquejar sempre»,
«Permetre només del lloc web actual», «Permetre dels llocs que visito» o «Permet sempre».
Per a més informació, http://support.apple.com/kb/PH17191.
Google Chrome.
Amb Google Chrome obert, feu clic a la icona del menú de Chrome <Configuració <Mostra
opcions avançades ... <Privadesa <Configuració de contingut ... <Cookies i configureu, d'acord
amb les seves preferències.
Per a més informació, https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es.

Internet Explorer 11.
Premi a la icona d'Internet Explorer a la barra de tasques <Eines <Opcions d'Internet
<Privadesa i personalitzi la configuració de cookies conforme a les seves preferències.
Per a més informació, http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11.
Mozilla Firefox.
Amb Firefox obert, premeu el botó Menú <Preferències <Privadesa i personalitzi la
configuració de cookies conforme a les seves preferències.
Per a més informació, http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-quelos-sitios-we.
Opera.
Amb Opera obert, premeu Configuració <Opcions <Avançat <Cookies i personalitzi la
configuració de cookies conforme a les seves preferències.
Per a més informació, http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html.
Safari per iOS 8.
Premi Configuració> Safari> Bloqueja cookies i selecciona «Permetre sempre», «Permetre dels
llocs que visito», «Permetre només dels llocs web actuals» o «Bloquejar sempre».
Per a més informació, http://support.apple.com/es-es/HT1677.
Chrome per Android i iOS.
Amb Google Chrome obert, feu clic a la icona del menú de Chrome <Configuració <Mostra
opcions avançades ... <Privadesa <Configuració de contingut ... <Cookies i configura, d'acord
amb les seves preferències.
Per a més informació, https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es.
Internet Explorer Mobile.
Amb Internet Explorer Mobile obert, premi Més <Configuració i personalitzi la configuració de
cookies conforme a les seves preferències.
Per a més informació, http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changingprivacy-and-other-browser-settings.
Si la informació o els enllaços anteriors es trobés desactualitzada, si el teu navegador no es
troba en aquesta llista, o si, d'altra manera, no trobes la manera de gestionar les cookies,
consulta amb el lloc web oficial o posa't en contacte amb nosaltres a través de l'adreça de
correu electrònic, info@lr333.es mitjançant la qual tractarem d'ajudar-te.
Per a qualsevol dubte, consulta o suggeriment en relació a l'ús de cookies al LR, no dubtis en
adreçar-te a nosaltres a través de l'adreça de correu electrònic: info@lr333.es

