Política de galetes a Hola Pisos

Llistat de galetes a Hola Pisos
Galetes de sessió:
Galetes pròpies indispensables perquè el nostre lloc web funcioni. Emmagatzemen informació de
navegació i preferències de configuració.
Nom

Origen

Tipus

Durada

Definició

track-fuente-ultima

Pròpia

Sessió

8,7 hores

Font de l'última visita

track-fuente-primera

Pròpia

Sessió

8,7 hores

Font de la primera visita

track-cuenta-visitas

Pròpia

Sessió

25 minuts

Compta el nombre de visites

Galetes d’analítica:
Galetes pròpies o de tercers per mesurar l'activitat en el lloc web per conèixer l'ús que fan els usuaris
dels nostres serveis i millorar-los. Emmagatzemen informació de navegació dins del nostre lloc web
com ara informació d'origen del trànsit.
Galetes de Dynatrace:
Dynatrace Reial User Monitoring (RUM) es basa en les galetes del navegador per correlacionar les
interaccions de l'usuari al navegador; per exemple, les accions de l'usuari amb la pàgina general i les
mètriques de rendiment del back-end.
Les galetes s'utilitzen per:
•
•
•

Supervisar el rendiment del lloc web.
Analitzar l'ús del lloc web.
Rastrejar el comportament de l'usuari.

Les dades emmagatzemades en les galetes es componen de valors aleatoris, marques de temps i dades
necessàries per identificar correctament les aplicacions en el seu entorn monitoritzat.
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Nom

Origen

Tipus

Durada

Definició
Aquesta galeta s'utilitza per emmagatzemar dues
marques de temps per determinar la durada de la sessió i
el final d'una sessió.

rxvt

Dynatrace

Analítica

Sessió
L'objectiu principal d'aquesta galeta és: Rendiment
Hora de finalització de la sessió

rxVisitor

Dynatrace

Analítica

Permanent

Aquesta galeta s'utilitza per emmagatzemar una
identificació anònima perquè l'usuari es correlacioni entre
sessions al servei mundial.
L'objectiu principal d'aquesta galeta és: Funcionalitat
ID de visitant per correlacionar sessions

dtSa

Dynatrace

Analítica

Sessió

Aquesta galeta s’utilitza per enregistrar noms d'accions en
totes les pàgines perquè el rendiment es pugui monitorar
en totes les pàgines.
L'objectiu principal d'aquesta galeta és: Rendiment

dtPC

Dynatrace

Analítica

Sessió

Aquest nom de galeta està associat amb el programari de
Dynatrace, una empresa de programari de gestió del
rendiment d'aplicacions (APM). El seu programari
gestiona la disponibilitat i el rendiment de les aplicacions
de programari i l'impacte en l'experiència de l'usuari en
forma de rastreig de transaccions profundes, monitoratge
sintètic, monitoratge d'usuaris reals i monitoratge de
xarxes.
L'objectiu principal d'aquesta galeta és: Rendiment

dtLatC

Dynatrace

Analítica

Sessió

Aquest nom de galeta està associat amb el programari de
Dynatrace, una empresa de programari de gestió del
rendiment d'aplicacions (APM). El seu programari
gestiona la disponibilitat i el rendiment de les aplicacions
de programari i l'impacte en l'experiència de l'usuari en
forma de rastreig de transaccions profundes, monitoratge
sintètic, monitoratge d'usuaris reals i monitoratge de
xarxes.

L'objectiu principal d'aquesta galeta és: Rendiment
dtCookie

Dynatrace

Analítica

Sessió

Rastreja una visita a través de múltiples sol·licituds.
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Galetes de Google Analytics:
Quan un usuari navega per les pàgines d'un lloc web, Google Analytics proporciona al propietari
d'aquest lloc etiquetes de JavaScript (biblioteques) per registrar informació sobre la pàgina que ha vist
l'usuari.
Nom

Origen

Tipus

Durada

Definició

_gid

Google Analytics

Analítica

24 hores

S’utilitza per distingir els usuaris.

_ga

Google Analytics

Analítica

2 anys

S’utilitza per distingir els usuaris.

Galetes de màrqueting propi:
Galetes pròpies o de tercers per realitzar campanyes de màrqueting propi per captar i retenir trànsit al
nostre lloc web. Emmagatzemen informació de navegació dins o fora del nostre lloc web.
Galetes de Facebook:
Les galetes ens ajuden a prestar, protegir i millorar els productes de Facebook; per exemple, ens
permeten personalitzar-ne el contingut, adaptar els anuncis i mesurar-ne el rendiment, així com brindar
una major seguretat. Tot i que les galetes que utilitzem poden canviar en determinades circumstàncies
durant la millora i l'actualització dels productes de Facebook, se solen utilitzar per als fins següents:
Autenticació: Utilitzem galetes per a verificar el vostre compte i determinar quan inicieu sessió a la
plataforma, amb l'objectiu d'ajudar-vos a accedir als productes de Facebook i mostrar-vos l'experiència
i les funcions adequades.
Seguretat i integritat dels llocs web i els productes: Utilitzem galetes per protegir el vostre compte, les
vostres dades i els productes de Facebook.
Publicitat, recomanacions, estadístiques i mesuraments: Utilitzem galetes per a mostrar anuncis
d'empreses i organitzacions i recomanar-les a persones que poden estar interessades en els productes,
els serveis o les causes que promocionen.
Funcions i serveis per a llocs web: Utilitzem galetes per habilitar les funcions que ens ajuden a
proporcionar els productes de Facebook.
Rendiment: Utilitzem galetes per oferir-vos la millor experiència possible.
Anàlisi i estudis: Utilitzem galetes per a conèixer millor com es fan servir els productes de Facebook,
per tal de millorar-los.
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Nom

Origen

Tipus

Durada

Definició

fr

Facebook

Màrqueting

3 mesos

Facebook l'utilitza per oferir una sèrie de productes publicitaris,
com ara ofertes en temps real d'anunciants externs.

_fbp

Facebook

Màrqueting

3 mesos

Facebook l'utilitza per oferir una sèrie de productes publicitaris,
com ara ofertes en temps real d'anunciants externs.

Galetes de Hotjar:
Aquestes galetes s'utilitzen per recopilar informació sobre com els visitants utilitzen el nostre lloc.
Utilitzem la informació per a elaborar informes i per a ajudar-nos a millorar el lloc per als usuaris. Les
galetes recopilen informació de forma anònima, incloent-hi el nombre de visitants del lloc i les pàgines
que visiten.
Nom

_hjid

Origen

Hotjar

Tipus

Analítica

Durada

Sessió

Definició
Aquesta galeta s'estableix quan el client entra per primera
vegada en una pàgina i s'executa l'script de Hotjar. S'utilitza
per conservar la identificació d'usuari aleatòria, exclusiva
d'aquest lloc en el navegador. Això assegura que el
comportament en visites posteriors al mateix lloc serà atribuït
a la mateixa ID d'usuari.
L'objectiu principal d'aquesta galeta és: Rendiment
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Galetes de Google:
S'utilitzen per fer que la publicitat sigui més atractiva per als usuaris i més valuosa per als editors i
anunciants. Se solen utilitzar per seleccionar anuncis basats en contingut que és rellevant per a un
usuari, millorar els informes de rendiment de la campanya i evitar mostrar anuncis que l'usuari ja hagi
vist.
Nom

Origen

Tipus

Durada

Definició

__
SecureSSID

Google

Màrqueting

6 mesos

Publicitària. Aquestes galetes s'utilitzen per mostrar
anuncis més rellevants per al visitant i els seus
interessos

__SecureHSID

Google

Màrqueting

2 anys

Publicitària. Aquestes galetes s'utilitzen per mostrar
anuncis més rellevants per al visitant i els seus
interessos

__SecureAPISID

Google

Màrqueting

2 anys

Publicitària. Aquestes galetes s'utilitzen per mostrar
anuncis més rellevants per al visitant i els seus
interessos

2 anys

S'utilitza amb fins d'orientació per crear un perfil dels
interessos del visitant del lloc web amb la finalitat de
mostrar publicitat rellevant i personalitzada de
Google

2 anys

Publicitària. Aquestes galetes s'utilitzen per mostrar
anuncis més rellevants per al visitant i els seus
interessos

__Secure3PSID

__Secure3PAPISID

Google

Google

SSID,
SIDCC,
SID,
SAPISID,
NID

Google

CONSENT

Google

Màrqueting

Màrqueting

Orientació/Publicitat

2 anys

En crear o iniciar sessió en un compte de Google
s'emmagatzemen les galetes NID, HSID, APISID,
SID, SSID, SAPISID, en el seu ordinador per tal de
romandre connectat al seu compte de Google quan
torni a visitar els seus serveis. Mentre aquesta sessió
estigui activa i faci servir complements en altres llocs
web com el nostre, Google farà ús d'aquestes
galetes per millorar la seva experiència d'ús.
Google utilitza aquestes galetes, per poder
personalitzar els anuncis que es mostren en els
serveis de Google. D'aquesta manera, li poden
mostrar anuncis personalitzats a Google.

Orientació/Publicitat

19 anys

Consentiment per a la configuració de la galeta.

ANID

Google
Adwords

Publicitat

1 any

Aquestes galetes tenen una finalitat publicitària del
servei Google Adwords. Contenen un valor generat
aleatòriament únic que permet a la Plataforma
distingir
navegadors
i
dispositius.
Aquesta
informació s’utilitza per mesurar el rendiment dels
anuncis i proporcionar recomanacions relatives a
productes basades en dades estadístiques.

1P_JAR

Google

Publicitat

1 mes

Google utilitza aquesta galeta per personalitzar els
anuncis segons els interessos personals.
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Galetes de Google Maps:
Són galetes utilitzades per complements externs (l'API de Google Maps) i la seva finalitat és
geolocalitzar les dades.
Nom

Origen

Tipus

Durada

Definició

UULE

Google Maps

Màrqueting

24 hores

Galeta associada al servei de Google Maps. Permet
la geolocalització del nostre laboratori en la secció
corresponent d'aquest lloc web

Galetes de Doubleclick.net:
Nom
IDE

Origen
Doubleclick.net

Tipus
Orientació/Publicitat

Durada

Definició

2 anys

Galeta utilitzada per Doubleclick.net per a la
focalització,
optimització,
presentació
d'informes i atribució d'anuncis en línia.

HSID

Doubleclick.net

Orientació/Publicitat

2 anys

DoubleClick (que és propietat de Google)
configura aquesta galeta per crear un perfil dels
interessos del visitant del lloc web i mostrar
anuncis rellevants en altres llocs

DSID

Doubleclick.net

Orientació/Publicitat

1 any

Identifica els dispositius d'usuaris recurrents.
S'utilitza per a anuncis personalitzats.

2 anys

Aquesta galeta de DoubleClick generalment es
configura a través del lloc per socis publicitaris,
i la fan servir per crear un perfil dels interessos
del visitant del lloc web i mostrar anuncis
rellevants en altres llocs. Aquesta galeta
funciona mitjançant la identificació única del
seu navegador i dispositiu.

APISID

Doubleclick.net

Orientació/Publicitat

