
POLÍTICA DE COOKIES 

 

TALLERES TRABINOX, S.L.  amb domicili a, RDA. SHIMIZU, 4, NAU 6, 
VACARISSES, BARCELONA (08233), utilitza cookies per al funcionament del 
seu lloc web.  

Les cookies són fitxers de text que contenen petites quantitats d'informació que 
es descarreguen al seu ordinador o dispositiu mòbil quan vostè visita un lloc 
web. Les cookies s'envien de tornada al lloc web original en cada visita 
posterior, o a un altre lloc web que les reconeix. Les cookies són útils perquè 
permeten a un lloc web reconèixer el dispositiu de l'usuari. Les cookies poden 
realitzar diferents funcions com permetre navegar entre les pàgines de manera 
eficient, recordant les seves preferències, i en general millorar la navegació de 
l'usuari. 

Desactivació, eliminació de les cookies i revocació del consentiment "opt out". 

La majoria de navegadors web permet gestionar, en qualsevol moment, les 
preferències de l'Usuari sobre l'ús de les cookies. L'Usuari pot ajustar el seu 
navegador perquè rebutgi cookies o elimini determinades cookies segons el 
seu criteri. 

Per obtenir més informació sobre les cookies i permetre, bloquejar o eliminar 
les cookies instal·lades en el seu equip, l'Usuari pot fer-ho mitjançant la 
configuració de les opcions del navegador en el vostre ordinador, sent el 
funcionament de la següent manera: 

Si utilitzeu Microsoft Internet Explorer , la informació sobre com bloquejar o 
eliminar l'ús de la cookies pot fer-ho mitjançant l'opció de menú Eines, 
seleccionant Opcions d'Internet i accedint a Privadesa i finalment a 
Configuració. 

Per a més informació, podeu consultar la següent URL: 
 http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to- manage-cookies-in-
internet-explorer-9  o l'Ajuda del navegador amb el terme " cookie ". 

Si utilitzeu Firefox , la informació sobre com bloquejar o eliminar l'ús de la 
cookies per a Mac pot fer-ho mitjançant l'opció de menú Preferències, 
seleccionant Privadesa, accedint a l'apartat Mostra cookies; i per a Windows en 
l'opció de menú Eines, seleccionant Opcions, accedint a Privadesa i després a 
Utilitza una configuració personalitzada per l'historial. 

Per a més informació, podeu consultar la següent URL: 
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-desha bilitar-cookies-que-los-
sitios-we  



 

Si utilitzeu Safari , la informació sobre com bloquejar o eliminar l'ús de la 
cookies pot fer-ho mitjançant l'opció de menú Edició, Preferències, Privadesa i 
seleccionant les opcions que desitgi. 

Per a més informació, podeu consultar el suport d'Apple: 
http://www.apple.com/es/support/mac-apps/safari/  o l'Ajuda del navegador. 

Si utilitzeu Google Chrome , la informació sobre com bloquejar o eliminar l'ús 
de la cookies pot fer-ho mitjançant l'opció de menú Eines, seleccionant 
Configuració (Preferències en Mac), accedint a Avançades i després en l'opció 
Configuració de continguts de la secció privadesa, i finalment seleccionant la 
configuració de cookies que vulgueu. 

Per a més informació, podeu consultar la següent URL: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=e s o l'Ajuda del 
navegador amb el terme "Cookie" 


