Política de cookies
La Política de cookies és aplicable al lloc web http://bono10.elsmillorscines.com (d'ara
endavant,«Lloc web»).
El lloc web és operat per Kinepolis Group NV, una companyia constituïda sota la llei belga, amb
domicili social en Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel·les, i registrada amb el número d'empresa
0415.928.179 («Kinepolis»).
Aquesta Política de cookies explica quines cookies fem servir en el lloc web.
Kinepolis utilitza cookies com a part de la seva política general sobre la protecció de la vostra
privacitat i el processament de les vostres dades personals. En pots trobar més informació a la
nostra Política de Privacitat, al peu de cada pàgina del nostre lloc web.

1. QUÈ SÓN LES COOKIES?
Les «cookies» són petits arxius d'informació que el servidor d'un lloc web desa temporalment en
el vostre ordinador o dispositiu des del navegador. Les cookies contenen un codi únic que permet
reconèixer el teu navegador mentre visites el lloc web («cookie de sessió») o durant visites o usos
posteriors (anomenades «cookies permanents», tot i que això no significa que romanguin
efectivament desades permanentment). Les cookies ajuden a simplificar, completar i personalitzar
l'ús d'un lloc web.
També podem emprar etiquetes i altres rastrejadors similars, els quals utilitzen d'altra manera el
processament i la capacitat d'emmagatzemat del teu ordinador o dispositiu. Per simplificar, en
aquest document, les etiquetes i el rastrejadors també s'anomenen «cookies».

2. ÚS DE COOKIES EN ELS LLOCSC WEB DE KINEPOLIS
El Lloc web de Kinepolis utilitza diferents tipus de cookies, dividides en «cookies estàndard» i
«altres cookies».
2.1 «Cookies estàndard»
Aquesta categoria comprèn els següents tipus de cookies, els quals només afecten limitadament a
la privacitat dels visitants del Lloc web:
Cookies funcionals: aquestes cookies permeten la navegació en els nostres llocs web i aplicacions i
utilitzar funcionalitats (com ara el carret de la compra i la vostra configuració de privacitat). També
faciliten el funcionament del Lloc web, per exemple et recorden les sessions amb connexió i
preferències (com la configuració de l'idioma).
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Cookies de rendiment: aquestes cookies recopilen dades sobre l'ús del nostre Lloc web, com ara el
nombre de visitants, quines pàgines són populars i el temps que els usuaris visiten una pàgina en
concret. En funció del comportament dels nostres usuaris, podem millorar el nostre lloc web i
aplicacions, així com optimitzar i personalitzar l'experiència dels usuaris. Mitjançant Google
Analytics («cookies analítiques»), fem servir de manera anònima la informació generada sobre el teu
comportament com a usuari en el nostre Lloc web. En el següent enllaç, pots trobar més informació
sobre com utilitza Google les teves dades: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/.

2.2 «Altres cookies»
Kinepolis et demana el vostre permís per utilitzar les «altres cookies». Aquesta categoria
comprèn els següents tipus de cookies:
Cookies de publicitat: el teu comportament de navegació, i les dades demogràfiques i d'usuari ens
permeten publicar els anuncis amb més eficiència i més adaptats als teus interessos específics. Per a
aquest fi, contem amb terceres parts, com són el cas de les cookies i altres eines de Google
(DoubleClick) i Facebook. També podem anunciar productes i serveis de Kinepolis que poden ser del
teu interès en els llocs web que conformen aquestes xarxes.
Cookies de xarxes socials: aquestes cookies habiliten la funcionalitat dels llocs web de xarxes socials
com Facebook. Per exemple, la funció d'iniciar sessió amb el teu compte de Facebook, o la de seguir
el vostre comportament de navegació en el Lloc web des dels lloc web de xarxes socials ens permet
oferir-te un servei més personalitzat. Si vols obtenir més informació sobre l'ús de cookies i altres
scripts en Facebook, consulta la seva política de cookies: https://nl-be.facebook.com/policies/cookies/.

3. GESTIÓ DE COOKIES
Sempre demanem el teu permís abans d'afegir «altres cookies». S'entén que si continues navegant
en el nostre Lloc web, o si cliques en el botó corresponent del bàner de les cookies, dónes el teu
consentiment.
Pots eliminar les cookies ja instal·lades al teu ordinador o dispositiu mòbil en qualsevol moment,
tot canviant la configuració del teu navegador. Pensa que, si rebutges totes les cookies en la
configuració del navegador, també rebutges les cookies necessàries/funcionals, amb la qual cosa
limites la funcionalitat del Lloc web.El següent lloc web descriu el mètode que es fa servir per
rebutjar o deshabilitar cookies amb els navegadors més comuns: www.allaboutcookies.org.
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4. CANVIS
Kinepolis es reserva el dret de canviar aquesta Gestió de Cookies en qualsevol moment. Ets
responsable de revisar periòdicament la Gestió de Cookies aplicable i tenir en compte la seva
versió més recent. Aquesta Gestió de Cookies ha estat modificada i revisada per últim cop el 2 de
maig del 2019.
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