
 

 

Política de galetes de Jabil 

 

Aquesta política de galetes descriu com Jabil, Inc., les seves subsidiàries i filials (col·lectivament, 
"Jabil","nosaltres","nostre”) i els seus proveïdors de serveis utilitzen galetes per proporcionar-vos a 
vós i a altres usuaris els serveis més rellevants, inclosos els nostres llocs web, les funcions en línia 
associades i les comunicacions per correu electrònic. 

Fem servir galetes 

El nostre ús de galetes pot tenir com a resultat el tractament de dades personals. Podeu trobar tota la 
informació sobre com processem les dades personals a la nostra Política de privacitat, que descriu el 
nostre processament de dades personals i els vostres drets individuals. Recomanem llegir aquests dos 
documents conjuntament. 

Les galetes ens ajuden a proporcionar-vos una experiència més personalitzada quan visiteu el nostre 
lloc web: www.jabil.com. A més, ens dona la possibilitat de millorar el nostre servei i assegurar-nos que 
trobeu allò que necessiteu d’una manera més intuïtiva. A continuació trobareu una explicació sobre què 
són les galetes i per a què les fem servir exactament. 

Què són les galetes? 

Una galeta és un petit fitxer de text que es col·loca al vostre ordinador quan visiteu un lloc web. En 
aquest fitxer de text, el lloc web emmagatzema informació que li agradaria poder llegir la propera vegada 
que visiteu la pàgina. Sovint és informació que s’utilitza per a estadístiques i anàlisis i és completament 
inofensiva. 

Galetes persistents i de sessió 

El fet que una galeta sigui "persistent" o basada en "sessió" fa referència a la quantitat de temps que les 
galetes s’emmagatzemen o són accessibles al vostre dispositiu. 

• Les galetes persistents es poden utilitzar amb diverses finalitats, incloses recordar les 
preferències i opcions dels usuaris quan utilitzen un lloc o per orientar-les a la publicitat. 
L’operador del lloc web defineix el temps transcorregut entre la configuració d’una galeta i la 
caducitat. 

• Les galetes de sessió permeten als llocs web reconèixer i enllaçar les accions d’un usuari 
durant una sessió de navegació. Es poden utilitzar per a diversos propòsits, com ara recordar 
el que un usuari ha posat a la cistella de la compra mentre navega per un lloc. 
 

Galetes pròpies i de tercers 

Si una galeta és "pròpia" o de "tercers", fa referència al lloc web o al domini que col·loca la galeta. 

• Les galetes pròpies les defineix directament el lloc web que visita l’usuari, és a dir, l’URL que 
es mostra a la barra d’adreces del navegador. 

• Les galetes de tercers les defineix un domini diferent del que visita l’usuari. Normalment, això 
es produeix quan el lloc web incorpora elements d’altres llocs, com ara imatges, connectors de 
xarxes socials o publicitat. 

 

Quines galetes fem servir? 

Galetes estrictament necessàries 

Aquestes galetes són necessàries perquè el lloc web funcioni i no es poden desactivar als nostres 
sistemes. Normalment només s’estableixen en resposta a accions que feu, que suposen una sol·licitud 
de serveis, com ara establir les vostres preferències de privadesa, iniciar la sessió o omplir formularis. 

https://www.jabil.com/about-us/the-jabil-code/privacy.html
http://www.jabil.com/


 

 

Podeu configurar el navegador per bloquejar-lo o alertar-lo sobre aquestes galetes, però algunes parts 
del lloc no funcionaran. Aquestes galetes no emmagatzemen cap informació d’identificació personal.  

 

Galetes funcionals 

Aquestes galetes permeten al lloc web proporcionar una funcionalitat i personalització millorades. 
Poden ser configurades per nosaltres o per tercers proveïdors els serveis dels quals hem afegit a les 
nostres pàgines.  Si no permeteu aquestes galetes, és possible que alguns o tots aquests serveis no 
funcionin correctament. 

Galetes de rendiment 

Aquestes galetes ens permeten comptar visites i fonts de trànsit per poder mesurar i millorar el 
rendiment del nostre lloc. Ens ajuden a conèixer quines pàgines són les més populars i les menys 
populars i a veure com es mouen els visitants pel lloc.  Tota la informació que recopilen aquestes galetes 
és col·lectiva i, per tant, anònima. Si no permeteu aquestes galetes, no sabrem quan heu visitat el nostre 
lloc i no podrem controlar-ne el rendiment. 

Galetes d’orientació 

Aquestes galetes les poden establir els nostres socis publicitaris a través del nostre lloc. Aquestes 
empreses poden utilitzar-les per crear un perfil dels vostres interessos i mostrar-vos anuncis rellevants 
en altres llocs. No emmagatzemen directament informació personal, sinó que es basen en identificar de 
manera única el navegador i el dispositiu d’Internet. Si no permeteu aquestes galetes, experimentareu 
una publicitat menys orientada. 

Galetes d’anàlisi 

Aquestes galetes ajuden els propietaris de llocs web a mesurar la manera com els usuaris interactuen 
amb el contingut del lloc web. Quan un usuari navega entre pàgines web. Les galetes d’anàlisi 
proporcionen etiquetes JavaScript (biblioteques) als propietaris de llocs web per registrar informació 
sobre la pàgina que ha vist un usuari, per exemple, l’URL de la pàgina. 

A continuació podeu trobar una descripció detallada de les galetes que recopilem al lloc web. 

Nom de la galeta Finalitat de la galeta Període de conservació 

SNID  Seguiment analític 2 anys 

visitor_id700973 Seguiment de clients potencials 
de vendes 

10 anys 

_gid Seguiment analític 1 dia 

_ga Seguiment analític 2 anys 

_vwo_ds Seguiment del comportament 
dels visitants 

1 mes 

_vis_opt_test_cookie Seguiment del comportament 
dels visitants 

Aquesta sessió 

_vwo_ssm Seguiment del comportament 
dels visitants 

10 anys 



 

 

_vwo_uuid_v2 Seguiment del comportament 
dels visitants 

1 any 

_vis_opt_s Seguiment del comportament 
dels visitants 

90 dies 

_dc_gtm_UA-28807375-1 Seguiment analític 1 dia 

_vwo_sn Seguiment del comportament 
dels visitants 

1 dia 

_vwo_uuid Seguiment del comportament 
dels visitants 

10 anys 

_gat_UA-28807375-1 Seguiment analític 1 dia 

_gcl_au Orientació d’anuncis 90 dies 

lpv700973 Seguiment de clients potencials 
de vendes 

1 dia 

 

Quines dades recopilem?  

Les galetes permeten que nosaltres o el nostre soci recopilem la informació següent sobre vós: 

 

• dades relacionades amb el vostre dispositiu (inclosos l’identificador del dispositiu, l’adreça 
MAC, l’adreça IP, el sistema operatiu, la configuració del dispositiu, en particular la 
configuració de l’idioma, la resolució de pantalla, el tipus de navegador web), 

• dades relatives a les vostres visites als nostres llocs web (per exemple, hora i durada de la vostra 
visita, data, subpàgines visitades als nostres llocs web, dades de recerca), 

• informació sobre publicitat que heu vist, inclosa informació sobre enllaços en què heu fet clic, 

Quina és la base legal per al tractament? 

Nosaltres ens basem a: 

-el nostre interès legítim a (art. 6 (1) (f) del GDPR) per mostrar als nostres usuaris el millor lloc web 
possible 

-el vostre consentiment (art. 6 (1) (a) del GDPR) per dur a terme els serveis de màrqueting i recollir 
dades addicionals 

Per obtenir més informació sobre la base legal del processament, llegiu el nostre document Política de 
privacitat.  

 

Com gestionar o eliminar les galetes? 

Podeu decidir si accepteu o no les galetes, així com el tipus de galetes que vulgueu acceptar. Podeu 
eliminar les galetes en qualsevol moment. Alguns navegadors us permeten veure totes les galetes 
emmagatzemades o es poden configurar per rebutjar-les automàticament. Podeu trobar informació 

https://www.jabil.com/about-us/the-jabil-code/privacy.html
https://www.jabil.com/about-us/the-jabil-code/privacy.html


 

 

sobre com fer-ho al menú d’ajuda o a la documentació del navegador. Als enllaços següents podeu trobar 
instruccions sobre com eliminar o bloquejar les galetes als navegadors més habituals.  

Chrome 

Firefox 

Safari 

Windows Edge 

Teniu en compte que els canvis al vostre navegador, és a dir, la desactivació de la funció de galetes 
evitarà que algunes parts del lloc web funcionin correctament. 

 

Tercers amb els quals podem compartir les dades 

Podem utilitzar proveïdors de serveis d’anàlisi web de tercers, com Google Analytics, per ajudar-nos a 
analitzar l’ús que fan els usuaris dels serveis. Aquests proveïdors de serveis utilitzen tecnologies de 
galetes per recopilar informació d’ús i navegació per avaluar les seves interaccions amb els serveis.  Per 
evitar que Google Analytics utilitzi la vostra informació per a l’anàlisi, podeu instal·lar el complement 
del navegador de desactivació de Google Analytics fent clic aquí. 

També podem utilitzar socis publicitaris de tercers per personalitzar el contingut que veieu quan 
utilitzeu els serveis i per publicar anuncis a mida.  Aquests proveïdors de serveis utilitzen de manera 
similar tecnologies de galetes per oferir contingut i anuncis personalitzats basats en la informació d’ús 
i navegació en línia (com ara l’activitat anterior del navegador) i informen sobre l’eficàcia del contingut 
en la interacció o en l’orientació cap als nostres serveis.  Per obtenir més informació sobre la publicitat 
personalitzada del navegador i sobre com podeu controlar que les galetes no es posin al vostre ordinador 
per publicar publicitat personalitzada, visiteu la pàgina Enllaç de desactivació del consumidor de 
Network Advertising Initiative  o Enllaç de desactivació del consumidor de Digital Advertising Alliance 
per desactivar la recepció de publicitat a mida d’empreses que participen en aquests programes. Per 
desactivar que Google Analytics mostri publicitat o personalitzi anuncis de la xarxa de display de 
Google, podeu visitar la pàgina de configuració de Google Ads. 

Teniu en compte que no controlem cap dels enllaços d’exclusió anteriors i no ens fem responsables de 
les eleccions que feu mitjançant aquests mecanismes ni de la disponibilitat o precisió continus d’aquests 
mecanismes. 

Canvis a la nostra política de galetes 

Tots els canvis futurs que realitzem a la nostra Política de galetes es mostraran en aquesta pàgina. Quan 
es produeixin diversos canvis, apareixerà a la part inferior de la pàgina. Quan sigui pertinent, també us 
ho notificarem. 

Com contactar amb nosaltres 

Si teniu cap pregunta sobre la nostra política de galetes, podeu contactar-nos per correu electrònic a 
privacy@jabil.com 

També us convidem a llegir el nostre document Política de privacitat per obtenir més informació sobre 
com recopilem, utilitzem i protegim la informació personal. 

Aquesta política de galetes es va actualitzar el 12 de juliol de 2021. 

 

 

https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.networkadvertising.org/choices
http://www.networkadvertising.org/choices
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.google.com/settings/ads
mailto:privacy@jabil.com
https://www.jabil.com/about-us/the-jabil-code/privacy.html

