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Declaració de gestió de les cookies 

 

1. Preàmbul 

Aquesta Declaració de gestió de cookies està destinada als usuaris (en endavant, "Usuaris" o 
"Vostè") del lloc web Free2Move SAS  https://www.free2move.com/fr-FR/ (en endavant, el 
"Lloc web")  Un usuari és qualsevol persona que accedeix o navega pel Lloc web en qualitat 
de client o de simple usuari d'Internet. 
 
En expressar el seu consentiment mitjançant una clara acció afirmativa, accepta que les 
cookies i altres rastrejadors que es descriuen a continuació es puguin instal·lar al seu 
ordinador de sobretaula, portàtil, tauleta, smartphone o qualsevol altre equip o terminal, 
d’acord amb aquesta Declaració de gestió de cookies. No obstant això, pot retirar el seu 
consentiment en qualsevol moment mitjançant les solucions disponibles mentre navega pel 
Lloc web. 

2. Qui recull les meves dades? 

El responsable del tractament de les seves dades recollides a través del Lloc web és 
Free2Move SAS, una societat anònima per accions que té la seu social al carrer 45 de la 
Chaussée d’Antin 75 009 París, inscrita al Registre de Comerç i Empreses de París amb el 
número 790 020 606 (en endavant "Free2Move" o "Nosaltres"). 
 
Alguns proveïdors de cookies utilitzats per Free2Move  poden reutilitzar la informació 
recopilada pel seu propi compte. En aquest cas, es convida a l’Usuari a consultar la Política 
de privadesa dels proveïdors de cookies per obtenir informació addicional sobre la forma en 
què duen a terme el tractament de dades. 
 
Saber-ne més 
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El responsable del tractament és, en el sentit de la Llei de protecció de dades n.º 78-17 del 
6 de gener de 1978 i del Reglament (UE) n.º 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell 
del 27 d'abril de 2016 (en endavant “RGPD”), la persona que determina les finalitats i els 
mitjans del tractament. Quan diversos controladors determinen les finalitats i els mitjans del 
tractament es defineixen com a responsables conjunts del tractament. 

3. Què es una cookie? 

Una cookie és un fitxer de text que s’instal·la i es llegeix quan navega per un lloc web, 
independentment del tipus d’equip terminal utilitzat. 
 
Saber-ne més 
 
La cookie permet enregistrar determinada informació sobre la seva navegació i el seu 
comportament en línia, permetent-nos així facilitar i millorar la seva experiència com a usuari. 
 
La instal·lació d’aquests fitxers al seu terminal requereix l’obtenció prèvia del seu 
consentiment tret que siguin estrictament necessaris per al correcte funcionament del Lloc 
web. 

4. Per a què serveixen les cookies? 

Les cookies que s’utilitzen al Lloc web serveixen per identificar-lo, a fi de millorar la seva 
navegació i els serveis que li oferim. Free2Move pot instal·lar dos tipus de cookies al seu 
navegador: 
 

 Cookies funcionals i tècniques necessàries per a l’ús del Lloc web, que ens permeten 
autenticar-lo, identificar-lo, agilitzar la navegació i facilitar l’accés a les seves diverses 
funcions. També poden permetre enregistrar les seves preferències, desar les seves 
opcions relacionades amb cookies o mesurar els diferents usos del Lloc web. 

 
 Cookies comercials destinades a millorar la interactivitat del Lloc web, com ara cookies 

de mesurament d’audiència que utilitzem per obtenir estadístiques d’audiència al 
nostre Lloc web. El nostre objectiu és millorar, tot oferint a l’usuari un confort òptim en 
visitar el nostre Lloc web. 

5. Quines cookies fem servir? 

Free2Move SAS promou la transparència en el processament de les seves dades.  
En conseqüència, i perquè la seva informació sigui el més clara possible, a continuació trobarà 
diferents cookies utilitzades al Lloc web i les seves finalitats:  
 

 Cookies propietàries 
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S’utilitzen cookies funcionals i tècniques per fer possible i millorar la seva navegació pel 
Lloc web. Permeten l’enviament d’informació al nostre Lloc web i al seu navegador: les 
preferències de visualització del seu terminal (idioma, resolució), l’emmagatzematge de les 
seves opcions en matèria de cookies, etc. 

 

Nom de la cookie Finalitat de la cookie Durada 

país País seleccionat per l’usuari 1 any 

idioma Idioma seleccionat per l’usuari 1 any 

moneda Moneda seleccionada per l’usuari 1 any 

cookieConsent Acceptació de les cookies per l’usuari 1 any 

authToken Codi de sessió de l’usuari identificat 14 dies 

Inspectlet 
Eina per entendre el comportament dels 

usuaris al lloc web. 
1 any 

Google Tag Manager Gestió de totes les etiquetes d'usuari. 1 any 

Calendly 

Aquestes cookies són utilitzades per 
Calendly. Per obtenir més informació: 

https://calendly.com/fr/privacy/#cookies-
and-other-tracking-mechanisms  

Veure 
Calendly 

 

Les cookies de mesurament de l’audiència del Lloc web ens ajuden a entendre com 
s’utilitza el Lloc web per millorar la qualitat dels serveis que s’hi ofereixen. 

 

Nom de la cookie Finalitat de la cookie Durada 

utm 
Només si l'usuari ha iniciat la sessió, permeten que 

Google Analytics produeixi informes. 

7 dies 

_ga 

Aquesta cookie creada per Google Analytics permet 
mesurar les dades relatives a l’ús del Lloc web. Per a 

més informació: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245. 

2 anys 

_gat 

Aquesta cookie creada per Google Analytics permet 
controlar el percentatge de sol·licituds als seus 
servidors. Aquesta cookie ajuda a identificar els 

elements que es poden millorar al Lloc web. Per a 

Durada 
de la 

sessió 
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més informació: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245. 

_gat_UA-44093115-
14 

Aquestes cookies són utilitzades per Google 
Analytics. Recopilen, de forma anònima, totes les 

dades estadístiques del lloc web: dades relatives a 
campanyes, però també el comportament dels 

usuaris (per exemple: nombre de visitants, nombre de 
sessions, etc.). Per a més informació: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245. 

Durada 
de la 

sessió 

_gid 

Aquesta cookie és necessària per al funcionament de 
Google Analytics per mesurar les dades relatives a 

l’ús del nostre Lloc web. Per a més informació: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245. 

1 dia 

 

 Cookies de tercers 

En visitar el Lloc web, és possible que les empreses proveïdores de cookies puguin instal·lar 
cookies al seu terminal.  

 

L’ús d’aquestes cookies està subjecte a les mateixes restriccions sobre protecció de dades 
personals establertes per la Llei de protecció de dades i el RGPD. A la configuració del seu 
navegador, pot desactivar aquestes cookies de tercers només o també les nostres.  

 
Saber-ne més 
 
Les cookies vinculades amb operacions relacionades amb la publicitat, utilitzades pels 
proveïdors de publicitat al Lloc web.  
 
Permeten identificar els serveis consultats o adquirits i afavoreixen la personalització de 
l’oferta publicitària. L’objectiu de les cookies que apareixen a la publicitat és proporcionar 
informació i estadístiques sobre la rellevància de la seva distribució (nombre d’usuaris que fan 
clic a l’anunci, nombre de vegades que es mostra, etc.) 
 

Nom de la cookie Finalitat de la cookie Durada 

_fbp 
Aquesta cookie creada per Facebook permet als 

usuaris del Lloc web oferir publicitat dirigida a 
productes a la seva plataforma. 

90 dies 
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_gcl_au 

Aquestes cookies són utilizades per Google 
AdSense per experimentar amb l’eficàcia de la 
publicitat en diversos llocs web mitjançant els 

seus serveis. 

90 dies 

__cf_bm S’utilitza per distingir els humans dels robots 1 dia 

 
 
Botons de xarxes socials 
Hem inclòs botons al nostre Lloc web perquè els usuaris puguin promocionar pàgines web o 
compartir-les a xarxes socials com Facebook.  

Llegeixi la declaració de privadesa d’aquestes xarxes socials (que poden canviar 
periòdicament) per saber com processen les seves dades personals obtingudes amb aquestes 
cookies. 

 

6. Com gestionar les cookies? 

Té l’opció de controlar la instal·lació de cookies al Lloc web configurant el seu navegador en 
qualsevol moment per tal de:  

 Acceptar o rebutjar les cookies que es troben al Lloc web; 
 Configurar les cookies que trobarà mentre navega pel Lloc web. 
 Rebutjar sistemàticament totes les cookies; 

 
 
Pot configurar les seves eleccions, gestionar, bloquejar o autoritzar les cookies directament al 
bàner que es mostra al nostre Lloc web o als paràmetres de la configuració de cookies.  

 

També pot configurar les cookies directament al navegador mitjançant les opcions de 
configuració dels principals programes de navegació que es presenten a continuació:  

 

 

Amb Internet 
Explorer 

Eines → Opcions d’Internet → pestanya Privadesa 
→ Triar les opcions desitjades 
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Saber-ne més 
 
En triar bloquejar les nostres cookies, la seva navegació pel Lloc web i/o l’ús de determinades 
funcions podrien veure's alterades. Per tant, si decideix suprimir totes les cookies, la seva 
experiència en línia es veurà afectada i les seves preferències de navegació s’esborraran. 

Amb Firefox Menú → Opcions → Pestanya Privadesa → Triar les 
opcions desitjades 

Amb Chrome 
Menú → Paràmetres → Paràmetres avançats → 
Paràmetres de contingut → Triar les opcions 
desitjades 

Amb Safari 
Safari → Preferències → Seguretat → Visualitzar les 
cookies → Escollir les opcions desitjades 
 

Amb Opera 
Eines → Preferències → Pestanya Confidencialitat → 
Secció Cookies → Gestionar les cookies → Triar les 
opcions desitjades 

Amb Microsoft 
EDGE 

Menú → Paràmetres → Mostrar paràmetres 
avançats → Cookies → Triar les opcions desitjades 
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7. Adreça IP i altres rastrejadors 

A banda de les cookies que es detallen a l’article 5 d’aquesta Declaració, Free2Move SAS 
també està obligat a processar determinada informació tècnica de l’Usuari per garantir que 
pugui consultar el Lloc web en condicions òptimes de visualització i identificar-ne qualsevol 
funcionament anormal. 

Free2Move pot recopilar la informació següent: la seva adreça IP, l’identificador del seu 
terminal, les metadades del seu ordinador (data i hora d’ús, configuració, preferències 
d’idioma, etc.) o l’àrea geogràfica de la seva connexió. 

Saber-ne més 
 
Les metadades del seu ordinador inclouen informació processada en una xarxa de 
comunicacions electròniques amb la finalitat de transmetre, distribuir o intercanviar contingut 
de comunicacions electròniques produït mentre navega per Internet. 

8. Consentiment i base jurídica 

Free2Move SAS pot instal·lar cookies anomenades "tècniques" que li permeten accedir, 
registrar-se i consultar la informació emmagatzemada al seu terminal. La instal·lació 
d’aquestes cookies no requereix l’obtenció prèvia del seu consentiment, ja que es fonamenta 
en la consecució del legítim interès de Free2Move SAS per garantir el bon funcionament del 
Lloc web. 

 
Es tracta de: 

 Cookies que tenen la finalitat de permetre o facilitar la transmissió de la comunicació 
per mitjans electrònics;  

 Cookies estrictament necessàries per a la prestació d’un servei de comunicació en 
línia per al Lloc web; i 

 Cookies destinades a guardar la seva elecció pel que fa a la instal·lació de cookies. 
 
Free2Move SAS també utilitza cookies anomenades “comercials” destinades a millorar la seva 
experiència al Lloc web. Aquestes cookies permeten a Free2Move SAS enviar ofertes 
personalitzades adaptades a les seves àrees d’interès en funció del seu historial de navegació. 
La instal·lació d’aquestes cookies requereix l’obtenció prèvia del seu consentiment.  
 
En qualsevol cas, se l’informa de les finalitats per a les quals recopilem les seves dades 
mitjançant els diferents formularis de recollida de dades en línia o mitjançant la nostra Política 
de privadesa. 

9. Els seus drets 

D'acord amb la Llei de protecció de dades i el RGPD, vostè té els drets següents: 
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 Dret d’accés (article 15 RGPD), de rectificació (article 16 RGPD), d’actualització, de 
completar les seves dades personals;  
 

 Dret de bloquejar o esborrar les seves dades (article 17 RGPD), quan siguin inexactes, 
incompletes, equívoques, obsoletes o n'estigui prohibida la seva recopilació, ús, 
comunicació o conservació;  
 

 Dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment (article 13-2c RGPD);  
 

 Dret a limitar el tractament de les seves dades (article 18 RGPD) ;  
 

 Dret d’oposició al tractament de les seves dades (article 21 RGPD) ;  
 

 Dret a la portabilitat de les dades que ens ha proporcionat, quan les seves dades estan 
sotmeses a un tractament automatitzat basat en el seu consentiment o en un contracte 
(article 20 RGPD) ;  
 

 Dret a definir el destí de les seves dades posteriorment a la seva mort i a triar si 
comuniquem o no les seves dades a un tercer que hagi designat prèviament. En cas 
de defunció i en absència d’instruccions per part seva, ens comprometem a destruir 
les seves dades, excepte quan la seva conservació sigui necessària amb fins de prova 
o per complir amb una obligació legal. 

 
Pot exercir els seus drets a través d’un dels mitjans següents:  
 

 Tant per correu electrònic, a la següent adreça: privacy@free2move.com  
 Com per correu postal a la següent adreça: FREE2MOVE,  Service Commercial - Vos 

droits - 45, rue de la Chaussée d'Antin,75009 Paris,FR 
 

Per obtenir més informació sobre els seus drets, també pot consultar el lloc web de l'autoritat 
local encarregada de la protecció de dades de caràcter personal, a França, la Comissió 
Nacional d'Informàtica i Llibertats, accessible a la següent adreça: https://www.cnil.fr/. 

 
Saber-ne més 
 
Pot desactivar aquestes cookies en qualsevol moment consultant els procediments detallats 
a l'article 6 d'aquesta Declaració.  
 
Per obtenir més informació sobre la nostra gestió de les seves dades personals, pot consultar 
la nostra Política de privadesa.  
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10. Durada de la conservació 

La informació emmagatzemada al seu terminal (per exemple: cookies) o qualsevol altre 
element utilitzat per identificar-lo a efectes d’estadístiques d’audiència no es conserva més 
enllà d’un període de tretze (13) mesos, excepte amb el seu consentiment previ. Aquest 
període no s’amplia automàticament en les noves visites a la nostra aplicació. 

La informació tècnica necessària per a la seva navegació a què fa referència l’article 7 
d’aquesta Declaració es conserva durant un període de sis (6) mesos. 

No obstant això, la informació recollida a través dels rastrejadors es pot conservar durant un 
període màxim de vint-i-cinc (25) mesos. 

Més enllà d’aquests terminis, les seves dades se suprimeixen o anonimitzen, de manera que 
s'impossibilita seva identificació de forma irreversible. 

11. Actualització de la declaració 

Podem actualitzar aquesta Declaració de gestió de cookies per reflectir, per exemple, canvis 
relacionats amb les cookies que fem servir o per altres motius operatius, legals o normatius. 
Per tant, el convidem a consultar aquesta Declaració periòdicament per mantenir-se informat 
de l’ús de cookies i tecnologies associades. 

La data present a la part superior d'aquesta Declaració és la data de l'última actualització. 

 

 

 


