
 
POLÍTICA DE COOKIES 

  
1. Política de cookies  

 
Aquesta Política de Cookies és part integrant dels textos legals d'https://jobs.mediapro.tv (d'ara 
endavant, el “Lloc web”). L'accés i la navegació en el Lloc web, o l'ús dels serveis d'aquesta, 
impliquen l'acceptació dels textos legals d'aquesta. 
 
Amb la finalitat de facilitar la teva navegació pel Lloc web, la societat IMAGINA MEDIA 
AUDIOVISUAL S.A.U., (d'ara endavant "IMAGINA MEDIA" o "el prestador"), companyia mercantil 
amb domicili social a Avinguda Diagonal, 177-183, Planta 12, 08018, Barcelona amb NIF 
A64200744, et comunica que utilitza Cookies o altres arxius de funcionalitat similar com a 
Píxels, Tags o identificadors en línia (d'ara endavant, les “Cookies”). 
 
En tot cas, t'informem que el prestador és el responsable de les Cookies i del tractament de les 
dades obtingudes a través de les Cookies pròpies i de tercers decidint sobre la finalitat, contingut 
i ús del tractament de la informació recaptada. 
 

 
2. Definició i funcions de les cookies 
 

 
Les cookies són petits arxius de text que s'emmagatzemen al dispositiu de l'usuari quan visita 
llocs web. Poden servir, per exemple, per a reconèixer-te com a usuari, obtenir informació sobre 
els teus hàbits de navegació o personalitzar la forma en què es mostra el contingut.  
 
Els usos concrets que fem d'aquestes tecnologies es descriuen a continuació. 
 

 
3. Informació sobre el tipus de cookies que utilitzem i la seva finalitat 
 

 
La Web utilitza les següents Cookies: 
 
Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través del lloc web i la 
utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin. Són indispensables per al 
funcionament del portal web, permetent accedir a les diferents funcionalitats que posseeix. 
Aquestes cookies són necessàries per al funcionament del lloc web i per tant no podran ser 
desactivades. 

 

 
4. Què fer per evitar la instal·lació de les cookies? 

 
El navegador pot configurar-se per a rebutjar automàticament les cookies. En aquests enllaços, 
apareix la informació necessària per a dur a terme aquesta configuració: 

• Firefox 

• Google Chrome 

• Internet Explorer 

• Safari  

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
file:///C:/Users/47550426L/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EMN3NOV8/Hyperlink%20a%20https:/support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
file:///C:/Users/47550426L/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EMN3NOV8/a%20%20https:/support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
file:///C:/Users/47550426L/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EMN3NOV8/Hyperlink%20a%20https:/support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac


5. Configuració de cookies a altres plataformes 

 
De la mateixa forma que succeeix en els navegadors d'ordinadors, els navegadors dels 

dispositius mòbils permeten fer canvis en les opcions o ajustos de privacitat per a desactivar o 

eliminar les cookies. 

Si desitges modificar les opcions de privacitat segueix les instruccions especificades pel 

desenvolupador del teu navegador per a dispositiu mòbil. 

A continuació, podràs trobar alguns exemples dels links que et guiaran per a modificar les 

opcions de privacitat en el teu dispositiu mòbil: 

Safari para IOS 

Chrome para Android 
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