
AVÍS LEGAL. POLÍTICA DE COOKIES. PRIVACITAT I 
PROTECCIÓ DE DADES. TERMES DEL SERVEI 
AVÍS LEGAL 
elpetiteditor.es és un domini en internet de titularitat de David Vidal Sanmiguel, amb seu al C/ Ateneo musical, 23-1 46400 Cullera 

(València).  

Els continguts, organització i elecció d'enllaços interessants han estat seleccionats i coordinats pel titular de la mateixa. 

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d'aquesta WEB sense citar el seu origen o sol·licitar autorització. 

La informació continguda en aquesta web ha estat elaborada per El Petit Editor. La bústia de contacte de la web té caràcter 

merament informatiu, sense que, en cap cas, pugui derivar-se de la contestació efecte jurídic vinculant. 

POLÍTICA DE COOKIES 
QUÈ SÓN LES COOKIES? 
Una galeta és un fitxer que es descarrega a l'ordinador / smartphone / tablet d'l'usuari a l'accedir a determinades pàgines web per a 

emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que s'efectua des d'aquest equip. 

Són eines que tenen un paper essencial per a la prestació de nombrosos serveis de la societat de la informació. Entre d'altres, 

permeten a una pàgina web emmagatzemar i recuperar informació anònima sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu 

equip i, depenent de la informació obtinguda, es poden utilitzar per reconèixer a l'usuari i millorar el servei ofert. 



QUÈ TIPUS DE COOKIES UTILITZA AQUEST WEB? 
Galetes tècniques: 
Són estrictament necessàries per a la navegació i prestació de determinats serveis que pugui sol·licitar expressament l'usuari. Si 

es desactiven aquestes cookies és possible que no pugui rebre correctament els nostres continguts i serveis. 

L'ús d'aquestes galetes tenen com a finalitat, per exemple, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, controlar el trànsit i 

la comunicació de dades, identificar la sessió, acceptar l'accés a àrees restringides, fer la sol·licitud d'inscripció o participació en un 

esdeveniment , emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so, compartir continguts a través de xarxes socials, recordar 

els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d'una comanda. 

Galetes de personalització: 
Permeten a l'usuari accedir a el servei amb algunes característiques generals predefinides en funció d'una sèrie de criteris en el 

terminal de l'usuari com serien, per exemple, l'idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix a el servei, la configuració 

regional des d'on s'accedeix , etc. 

Galetes analítiques: 
Aquestes galetes només es genera en la visita i permeten identificar de forma anònima a l'visitant. La seva finalitat és identificar 

navegadors i dispositius, no persones, i per tant la comptabilització aproximada de el nombre de visitants i la seva tendència en el 

temps. També s'identifiquen de forma anònima els continguts més visitats i atractius per als usuaris, el temps de navegació, així 

com saber si l'usuari que està accedint és nou o repeteix visita. 

L'informem que Google ha desenvolupat un complement d'inhabilitació de les cookies de Google Analytics per als navegadors més 

habituals que facilita l'exclusió de la instal·lació d'aquestes galetes. Podeu obtenir més informació, visitant aquest enllaç 

extern:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es


Galetes pròpies: 

NOM DE L'COOKIE PROVEÏDOR FINALITAT 

aceptarPoliticaCookiesPHPSESSID clau Mediació Cookie que recull el consentiment de el client a 

 navegar al nostre lloc web acceptant l'ús de galetes. 

Galetes de tercers: 

NOM DE L'COOKIE PROVEÏDOR FINALITAT 

_utma 

_utmb 

_utmc 

_utmt 

_utmz_ga 

_gat 

Google Inc. Cookie d'anàlisi: Aquest tipus de galetes, usades per Google Inc. 

són usades per recollir informació sobre com els visitants fan servir la nostra web. 

 Fem servir la informació estadística per a generar informes que ens ajuden a millorar el sitio. 

Cookie de publicitat: Aquest tipus de galetes, recullen informació sobre els productes visitats 

 pel nostre clients per poder personalitzar la nostra oferta comercial. 

_atuvc 

__atuvs 

_conv_r 

_conv_v 

_ga 

BT2 

dI2 

AddThis Serveixen per facilitar als visitants un botó per compartir els productes a les xarxes socials. 



loc 

na_id 

na_tc 

notice_preferences 

ssc 

ssh 

SSHS 

uid 

um 

UVC 

ups 

vc 

XTC 

      

DESACTIVACIÓ DE COOKIES 
Si vostè accepta la utilització de cookies al banner emergent, continua navegant o fa clic en algun link s'entendrà que vostè ha 

consentit la nostra política de cookies i per tant la instal·lació de les mateixes en el seu equip o dispositiu. 

L'usuari podrà en qualsevol moment canviar la configuració i permisos, triant quines cookies vol que funcionin en aquest lloc web 

mitjançant la configuració del seu navegador: 

·  Chrome 

·  Explorer 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10


·  Firefox 

·  Safari 

ACTUALITZACIONS de la política de COOKIES 
És possible que es realitzin actualitzacions de la Política de Cookies del nostre web, per això li recomanem que revisi 

periòdicament aquesta política amb l'objectiu d'estar adequadament informat sobre com i per què fem servir les galetes. 

PRIVACITAT I POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES 
De conformitat amb el que estableixen els articles 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de 

Caràcter Personal, l'informem que les dades de caràcter personal que voluntàriament ens faciliti a través dels diferents formularis 

d'entrada disposats a l'efecte en la nostra web oa qualsevol altre canal de recollida dels mateixos, seran incorporades a el fitxer 

denominat Clients i / o Proveïdors responsabilitat de Clau Mediació amb l'única finalitat d'enviar-li i oferir-li informació, productes i 

serveis d'interès per a vostè. 

Així mateix, el client de la nostra web, a l'facilitar voluntàriament les seves dades de caràcter personal a través dels diferents 

formularis d'entrada disposats a l'efecte a la web, autoritza de manera expressa a que les seves dades puguin ser utilitzades en 

l'enviament de comunicacions comercials i ofertes publicitàries per e-mail, fax o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o 

futur. 

Totes les dades sol·licitades a través del web són obligatoris. En cas de no ser facilitades no es garanteix que els serveis prestats 

s'ajustin completament a les seves necessitats. 

El consentiment s'entendrà prestat en tant no ens comuniqui expressament la revocació de la mateixa a algun dels tractaments 

indicats anteriorment. A aquest efecte, el client o usuari pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i 

http://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/


portabilitat mitjançant correu electrònic, correu ordinari o per qualsevol altre mitjà que permeti conèixer la identitat de qui sol·licita 

l'exercici dels seus drets, sempre adjuntant còpia de l'DNI. 

El client serà l'únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant el propietari del web de bona fe com a 

mer prestador de el servei. En cas d'haver facilitat dades falses o de terceres persones sense que hi hagi el seu consentiment per 

a això, el propietari del web es reserva el dret a la destrucció immediata de les esmentades dades a fi de protegir el dret de titular o 

titulars dels mateixos. 

El propietari de la web es compromet a l'acompliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu 

deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa per garantir la seguretat de les dades de caràcter 

personal i evitar la seva alteració , pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa 

de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tot això de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 

1720/2007. 

El lloc web disposa de les mesures de seguretat de la informació generalment utilitzades per evitar l'accés no autoritzat a les dades 

personals ara tallafocs i procediments de control d'accés. 

TERMES DEL SERVEI 
1. L'usuari o visitant de elpetiteditor.es estarà obligat a llegir les condicions de prestació de servei que es detallen en aquest text, 

de manera que assumeix aquestes com valgudes en la prestació de servei. 

2. L'objectius d'aquesta web és oferir els serveis professionals editorials de l’editorial El Petit Editor, així com les professionals de 

David Vidal Sanmiguel, que és el seu titular. 

3. Condicions d'ús de l'contingut i serveis prestats en aquesta pàgina web: 



a) No està permesa la reproducció dels continguts d'aquest web sense el consentiment exprés de l'autor, incloent textos, gràfics, 

vídeos, codi font, i qualsevol altre contingut que sigui servit des d'aquesta pàgina web. 

b) En aquesta pàgina web poden existir continguts de tercers. En qualsevol dels casos, i com és intenció sempre el respectar els 

drets d'autor i les lleis de drets d'autor, si hi hagués qualsevol mínim problema respecte a qualsevol material publicat en aquesta 

web, es prega que es posin en contacte a través del e-mail: info @ clavemediacion.com i el contingut serà retirat (després de ser 

comprovat) amb la màxima celeritat possible. 

c) En aquesta pàgina web no es recull cap tipus d'informació privada d'el visitant, a excepció de l'formulari d'enviament de consulta 

o contacte, que va destinat a l'professional que atendrà la seva consulta. Aquestes dades són facilitades unilateralment per 

l'internauta. El propietari del web aconsella que mai es facilitin dades de caràcter personal o confidencials si no és d'una manera 

presencial a les nostres oficines i signant els oportuns documents de seguretat de conformitat amb la legislació vigent. 

d) L'autor no es fa responsable de el mal funcionament de sistema o servei prestat en aquesta pàgina web, encara que sempre es 

pretén i treballa per oferir el millor servei. 

e) En aquesta pàgina web no existeixen continguts il·legals. 

 


