POLÍTICA DE COOKIES
¿Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga descarga en su ordenador
al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página
web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de
navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que
contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para
reconocer al usuario.
¿Para qué utiliza las cookies esta página web y cuáles son?
Esta página web utiliza las cookies para una serie de finalidades, incluidas:

Personalización o
preferencia
Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas
características de carácter general predefinidas en función de una serie de
criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serían el aspecto
que tiene, como su idioma preferido o la región en la que usted se
encuentra.
El detalle de las cookies de personalización o preferencia utilizadas en esta
página web es el siguiente:
Cookies

Nombre

_idioma Preferencia

Tipo

Propósito

Más información

Propia Mostrar el contenido en el Movildata:

movilflota.m

idioma del navegador del https://movildata.com

ovildata.co

usuario.

m

Técnicas o necesarias

/politica-deprivacidad/

Son aquellas que se utilizan para la navegación y el buen funcionamiento
de nuestra página web. Permiten por ejemplo, controlar el tráfico y la
comunicación de datos, acceder a partes de acceso restringido, utilizar
elementos de seguridad, almacenar contenidos para poder difundir vídeos
o compartir contenidos a través de redes sociales.
El detalle de las cookies técnicas o necesarias utilizadas en esta página web es
el siguiente:
Cookies

Nombre

Tipo

Propósito

Más
información

cookiecons Técnica

Propia

ent_status autocarsdelp

Gestionar el consentimiento En
sobre el aviso de cookies

la

propia

web.

enedes.com

Nota: Las cookies de tipo 'Propias' son utilizadas sólo por el propietario de esta
web y las cookies 'De terceros' son utilizadas, por el prestador del servicio que
está detallado en el cuadro anterior.

Eliminar o bloquear las cookies
Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su
ordenador.

o
o

Pueder ver más información sobre su navegador y las cookies en los siguientes
enlaces:
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=9564
7

o
o
o

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-tomanage-cookies-in-internet-explorer-9
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics
Si desea rechazar las cookies analíticas de Google Analytics en todos los
navegadores, de forma que no se envíe información suya a Google Analitys,
puede descargar un complemento que realiza esta función desde este
enlace: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

POLÍTICA DE COOKIES
Què són les cookies?
Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a
determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre
altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de
navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que
continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per
reconèixer a l'usuari.
Per a què utilitzen les cookies aquesta pàgina web i quins són?
Aquesta pàgina web utilitza les cookies per a una sèrie de finalitats, incloses:

Tècniques o necessàries
Són aquelles que s'utilitzen per a la navegació i el bon funcionament de la
nostra pàgina web. Permeten per exemple, controlar el trànsit i la
comunicació de dades, accedir a parts d'accés restringit, utilitzar elements
de seguretat, emmagatzemar continguts per a poder difondre vídeos o
compartir continguts a través de xarxes socials.
El detall de les cookies tècniques o necessàries utilitzades en aquesta pàgina
web és el següent:
Cookies

Nom

Tipus

Propòsit

Més
informació

cookieconsent Tècnica
_status

Pròpia Gestionar

autocarsdelpenedes

consentiment

.com

l'avís de cookies.

el En la pròpia
sobre web.

Personalització o
preferència
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 per exemple serien l'aspecte que té,
com el seu idioma preferit o la regió en la qual vostè es troba.
El detall de les cookies de personalització o preferència utilitzades en aquesta
pàgina web és el següent:
Cookies

Nom

_idioma Preferència

Tipus

Propòsit

Més informació

Pròpia Mostrar el contingut en Movildata:

movilflota.movildata

l'idioma del navegador de https://movildat

.com

l'usuari.

a.com/politicade-privacidad/

Nota: Les cookies de tipus 'pròpies' són utilitzades només pel propietari
d'aquesta web i les cookies 'De tercers' són utilitzades, pel prestador del servei
que està detallat en el quadre anterior.

Eliminar o bloquejar les cookies
Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu
equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el
seu ordinador.

o
o
o

Pot veure més informació sobre el seu navegador i les cookies als següents
enllaços:
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=9564
7
Internet
Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-tomanage-cookies-in-internet-explorer-9

o
o

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Complement d'inhabilitació per a navegadors de Google Analytics
Si desitja rebutjar les cookies analítiques de Google Analytics en tots els
navegadors, de manera que no s'enviï informació seva a Google Analitys, pot
descarregar un complement que realitza aquesta funció des d'aquest
enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

