Política de cookies del web de la T-mobilitat
(Data d’actualització: 9/12/2021)
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1.- POLITICA DE COOKIES
La política de cookies es desenvolupa en dues parts. Una primera capa amb una informació
breu que ha d’aparèixer com un banner a la pàgina principal. I una segona capa, que haurà
d'incloure a l’enllaç de política de cookies al footer de la web.

PRIMERA CAPA
Banner a incloure a la pàgina d’inici de la web.
Aquest web utilitza cookies no exceptuades, cookies pròpies i de tercers amb l'objecte d'identificar
els ajustos i preferències de les persones usuàries. La web es presenta per defecte, únicament amb
les cookies tècniques activades. Pots canviar les teves preferències i impedir la inserció de les
cookies al navegador.
Pots llegir la informació ampliada sobre la nostra política de cookies aquí

SEGONA CAPA

Informació completa sobre cookies. S’ha de situar en el footer de la web, sempre visible i
accessible amb un enllaç.
Definició de les cookies
Les cookies són petits arxius de text que s’emmagatzemen localment a la "memòria cau” del seu
navegador d’Internet. Aquest espai web utilitza cookies i/o tecnologies que emmagatzemen i
recuperen informació quan es navega per internet. Aquestes tecnologies permeten a l’espai web
reconèixer el seu navegador i com a resultat, emmagatzemar les seves preferències d’usuari.
Tipus i funció de les cookies
•
•

Pròpies: Enviades des d’un equip o domini gestionat pel titular de la web.
de Tercers: Enviades des d’un equip o domini que no és gestionat pel titular de la web.
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•
•
•
•
•
•

de Sessió: Recullen dades durant la navegació de l’usuari a través de la pàgina web.
Permanents: Permeten accedir a dades del terminal de l’usuari per un període definit
pel responsable de la cookie.
Tècniques: Permeten a l’usuari la navegació a través d’una web i l’ús de diferents
opcions o serveis.
de Personalització: Permeten a l’usuari accedir al servei amb certes característiques.
D'Anàlisis: Permeten el seguiment i anàlisis de comportament de l’usuari de webs a les
quals estan vinculades, amb la finalitat d’introduir millores en funció de les dades
afegides.
Publicitàries: Permeten la gestió dels espais publicitaris de l’editor de base a certs
criteris, amb el contingut editat o la freqüència d’accessos.
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Quins tipus de cookies s’utilitzen en aquesta pàgina web i la seva utilitat
•
•
•
•
•
•

Pròpies
De Tercers
De Sessió
Permanents
Tècniques
De Personalització

1. Quadre llistat amb el tipus de cookies que s’utilitzen a la pàgina web i la seva finalitat
Cookie

Propietari

Durada

Finalitat

Tipus

TMOBILITAT_TEXT_SIZE

tmobilitat.atm.
cat

Sessió

Mida de font
seleccionada

Pròpies / Necessàries

TMOBILITAT_SHOW_WIZ
ARD

tmobilitat.atm.
cat

No
caduca

Conèixer si cal
mostrar el
Wizard a
l’usuari/a

Pròpies / Necessàries

TMOBILITAT_COLOR_SQ
UEME

tmobilitat.atm.
cat

Sessió

Esquema de Pròpies / Necessàries
color
seleccionat

cookieconsent_status

tmobilitat.atm.
cat

24h

Per saber si Pròpies / Necessàries
ha acceptat
les cookies i
no
mostrar
l'avís
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GUEST_LANGUAGE_ID

tmobilitat.atm.
cat

24h

Idioma
seleccionat per
l'usuari/a

Pròpies (Nativa
Liferay) / Necessàries

LFR_SESSION_STATE_XX
XX

tmobilitat.atm.
cat

Sessió

Durada restant
de la sessió de
l’usuari/a

Pròpies (Nativa
Liferay) / Necessàries

COOKIE_SUPPORT

tmobilitat.atm.
cat

24h

Si s'habiliten o
no cookies

Pròpies (Nativa
Liferay) / Necessàries

JSESSIONID

tmobilitat.atm.
cat

Sessió

Identificador de
la sessió en el
servidor
d'aplicacions

Pròpies (Nativa
Tomcat)
/ Necessàries

TMOBILITAT_MENU

tmobilitat.atm.
cat

Sessió

Conèixer estat
de
plegat/deplegat
de menú

Pròpies / Necessàries

JSESSIONID

tmobilitat.atm.
cat

900''

Controlar
la Pròpies/De
sessió web de sessió/Necessà
ries
l'usuari/a

c73d6951-ee49-3482b332-dfcb6440e1fc

tmobilitat.atm.
cat

20'

Guardar el
número de
registres
mostrar a
pàgines
llistats

875d779e-4825-38f9b8ef-872e609747f2

tmobilitat.atm.
cat

20'
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registres
mostrar a
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a
les
de

a
les
de

Pròpies/Persistents/
Tècniques

Pròpies/Persistents/
Tècniques
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078686d7-97b6-35318aaf-bfb04838b4c3

tmobilitat.atm.
cat

20'

Guardar el
Pròpies/Persistents/Tèc
número de
niques
registres
a
mostrar a les
pàgines
de
llistats

d0fc533f-2df7-38c29a80-2cef94c96a5e

tmobilitat.atm.
cat

20'

Guardar el
Pròpies/Persistents/Tèc
número de
niques
registres
a
mostrar a les
pàgines
de
llistats

531e4fde-5c19-33778c62-177c50c0c344

tmobilitat.atm.
cat

20'

Guardar el
Pròpies/Persistents/Tèc
número de
niques
registres
a
mostrar a les
pàgines
de
llistats

45673cd4-05a0-3e20a6cd-06032d0c9885

tmobilitat.atm.
cat

20'

Guardar el
Pròpies/Persistents/Tèc
número de
niques
registres
a
mostrar a les
pàgines
de
llistats

8d6422d7-7651-3617aeb1-85617df76b27

tmobilitat.atm.
cat

20'

Guardar el
Pròpies/Persistents/Tèc
número de
niques
registres
a
mostrar a les
pàgines
de
llistats
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e0578cb0-9efe-3fd39238-2b963226034b

tmobilitat
.atm.cat

20'

Guardar el
Pròpies/Persistents/Tèc
número de
niques
registres
a
mostrar a les
pàgines
de
llistats

b06451e3-1f45-3da4b690-afb853664b92

tmobilitat
.atm.cat

20'

Guardar el
Pròpies/Persistents/Tèc
número de
niques
registres
a
mostrar a les
pàgines
de
llistats

_GRECAPTCHA

Cookie
de
terceros
(.gooogle
.com)

1 año

Utilitzada pel
servei GOOGLE
RECAPTCHA en
Recaptcha.
els formularis
per
evitar
SPAM.

TMOBILITAT_TEXT_SI
ZE

tmobilitat
.atm.cat

Sessió

Mida de font
Pròpies / Necessàries
seleccionada

TMOBILITAT_COLOR_
SQUEME

tmobilitat
.atm.cat

Sessió

Esquema
de
color
Pròpies / Necessàries
seleccionat
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JSESSIONID

tmobilitat
.atm.cat

Sessió

Identificador
de la sessió en Pròpies (Nativa Tomcat)
el
servidor / Necessàries
d'aplicacions

org.springframework.
web.servlet.i18n.Coo
kieLocaleResolver.LO
CALE

tmobilitat
.atm.cat

Sessió

Idioma
Pròpies (Nativa CAS) /
seleccionat per
Necessàries
l'usuari/a

TGC

tmobilitat
.atm.cat

Sessió

Token de sessió de
Ticket Granting l'usuari. És el que
permet assegurar el
Ticket
SSO (Necessari)

→ Pot desactivar l’ús de cookies pròpies i de tercers mitjançant la
configuració de les opcions del navegador instal·lat al seu equip:
o
o
o
o

Internet Explorer 9 https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%
3DDesktop&hl=es
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookiessitios-web-rastrear-preferencias
Safari https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac

Transferències internacionals de dades
No hi ha previstes transferències internacionals de dades.
Conservació de les dades obtingudes
Les dades recollides per mitjà de les cookies de sessió, només es conservaran durant el termini
en que l’usuari navegui per aquesta pàgina web. Les dades recollides per mitjà de les cookies
persistents, es conservaran durant un termini superior al de la sessió de navegació per aquesta
pàgina web. Pots informar-tge sobre la conservació de les dades obtingudes pels tercers
que s’indiquen al següent apartat, en les seves corresponents polítiques sobre el tractament
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de les dades recollides.
Identificació dels responsables de les cookies i del tractament de les dades obtingudes
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El responsable de les cookies pròpies i del tractament de les dades obtingudes serà Autoritat
del Transport Metropolità (ATM). El correu electrònic de contacte és: atm@atm.cat.
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