IDENTIFICACIÓ
Aquesta pàgina web ha estat creada per FIMARGE SOCIETAT FINANCERA D’INVERSIÓ SA. amb NRT A-700866T (en endavant “FIMARGE SFI SA”) domicili social al Carrer Bonaventura Armengol 10, Bloc 1, cinquena planta.
Pot contactar amb Fimarge SFI SA a través de l’adreça de correu electrònic fimarge@fimarge.com.
Es tracta de l'ús i descàrrega de cookies pròpies i de tercers en l'equip terminal (ordinador, tauleta, telèfon
intel·ligent) amb les quals accedeix i navega pel Lloc Web, amb la finalitat de permetre i optimitzar la navegació
dels mateixos, així com analitzar alguns comportaments durant la navegació, de forma anònima, amb la finalitat
de millorar la seva experiència en el Lloc Web.
1. QUÈ SÓN LES COOKIES?
Les cookies són petits fitxers de dades que es reben en el terminal des del lloc web visitat i s'utilitzen per
registrar certes interaccions de navegació en un lloc web emmagatzemant dades que es poden actualitzar i
recuperar. Aquests fitxers s'emmagatzemen a l'ordinador de l'usuari i contenen dades anònimes que no són
perjudicials per a l'ordinador. S'utilitzen per recordar les preferències de l'usuari, com ara l'idioma seleccionat,
les dades d'accés o la personalització de pàgines.
Les cookies també es poden utilitzar per registrar informació anònima sobre com un visitant utilitza un lloc.
Per exemple, des de quina pàgina web ha accedit, o si ha utilitzat un "banner" publicitari per arribar-hi.
2. CONSENTIMENT
En accedir al lloc Web de Fimarge SFI SA, s'oferirà certa informació sobre l'ús d'aquesta tecnologia a través del
dispositiu o equips terminals utilitzats, i se li demanarà que ens doni el seu consentiment per fer-ho. Tingui en
compte que algunes cookies poden ser necessàries per al funcionament del lloc web i, si denega aquest
consentiment, es pot impedir l'accés a la mateixa.
En qualsevol moment podrà retirar el seu consentiment a l'ús d'aquesta tecnologia a través de les funcions del
seu navegador, desactivant les cookies o bloquejant la possibilitat que aquestes es descarreguin al seu equip o
dispositiu. Vegeu l'apartat 4 “Com canviar la configuració de les cookies" d'aquesta Política de Cookies per a
obtenir més informació.
3. COOKIES UTILITZADES EN EL LLOC WEB
Fimarge SFI SA utilitza les cookies estrictament necessàries i essencials per optimitzar l'experiència de l'usuari
en el lloc Web, utilitzant àrees segures, opcions personalitzades, etc. Així mateix, Fimarge SFI SA utilitza cookies
que recullen dades relatives a l'anàlisi de l'ús del lloc web, amb la finalitat de millorar el servei a l'usuari,
mesurant l'ús i rendiment de la pàgina. El lloc web també conté enllaços a xarxes socials (com Facebook,
YouTube, Instagram, LinkedIn o Twitter). Fimarge SFI SA no controla les cookies utilitzades per aquests llocs
web externs. No obstant això, per a més informació sobre les cookies de xarxes socials o altres llocs web de
tercers, l'usuari pot acudir directament a les seves pròpies polítiques de cookies.
Concretament i segons la seva finalitat, Fimarge SFI SA utilitza els següents tipus de cookies al lloc web:

a. Cookies tècniques: serveixen per proporcionar fluïdesa i confort durant la navegació per la pàgina, així com
per garantir el bon funcionament del lloc web i proporcionar-li seguretat. Per exemple, les utilitzades per al
manteniment de la sessió, la gestió del temps de resposta, el rendiment o la validació d'opcions, etc.
b. Cookies de personalització: permeten a l'usuari adaptar Fimarge SFI SA a algunes característiques de
caràcter general preestablertes com l'idioma, el navegador utilitzat o la regió des d'on accedeix.
c. Cookies d'anàlisi: permeten obtenir informació orientada a l'anàlisi estadística de l'ús que fan els usuaris de
la pàgina. D'aquesta manera, permeten conèixer les preferències dels usuaris per tal de millorar l'oferta de
serveis. Per exemple, analitzant els termes de cerca utilitzats pels usuaris per arribar a la pàgina o estudiant
l'àrea geogràfica a la qual pertanyen la majoria d'usuaris.
d. Cookies publicitàries: serveixen per gestionar els espais publicitaris existents en el lloc Web de manera que
s'ofereix a cada Usuari continguts publicitaris d'acord amb el contingut de la pàgina i la freqüència dels anuncis.
e. Cookies de publicitat comportamental: permeten la gestió dels espais publicitaris existents a la pàgina de
manera que s'ofereix a cada Usuari continguts publicitaris d'acord amb els seus hàbits de navegació i les seves
preferències.
f. Altres (Xarxes socials): Cada xarxa social utilitza les seves pròpies cookies perquè pugui fer clic a botons de
m'agrada o compartir. Per a més informació sobre les cookies de xarxes socials o altres llocs web de tercers,
l'usuari pot acudir directament a les seves pròpies polítiques de cookies.
A més de les cookies, nosaltres i les empreses esmentades anteriorment podem utilitzar "píxels de seguiment"
(també coneguts com a píxels invisibles o etiquetes de píxels). Es tracta de petites imatges transparents que
s'integren en el propi Web (i per tant no s'emmagatzemen en el seu ordinador), i que ens permeten verificar
aspectes com el nombre de visitants d'una pàgina determinada o la configuració del navegador tècnic dels
usuaris que hi accedeixen. Les finalitats per a les quals s'utilitzen són anàlogues a les descrites a la taula
anterior.
4. COM CANVIAR LA CONFIGURACIÓ DE LES COOKIES
En qualsevol moment pot retirar el seu consentiment a l'ús de cookies desactivant o bloquejant la seva
descàrrega a través de funcions específiques del navegador que utilitza. Tingui en compte que si rebutja o
elimina les cookies de navegació web de Work Out Events, no podrem mantenir les seves preferències, algunes
característiques de les pàgines no estaran operatives, no podrem oferir-li serveis personalitzats i cada vegada
que navegui pel nostre lloc web haurem de tornar a sol·licitar-li la seva autorització per a l'ús de cookies. Si
encara decideix modificar la configuració del seu accés al lloc web, li facilitem a continuació una llista
d'instruccions i enllaços sobre els passos a seguir per a l'activació, desactivació, supressió i gestió de cookies en
funció de cada navegador:


Apple Safari amb el Safari obert, toqui Safari > Preferències... > Privacitat i seleccioni "Bloquejar
sempre", "Permetre des dels llocs que visito" o "Permetre sempre"
Per a més informació, http://support.apple.com/kb/PH17191



Google Chrome amb Google Chrome obert, toqueu la icona del menú de Chrome < Configuració <
Mostra opcions avançades... < Privadesa < Configuració del contingut... < Cookies i configurar-lo,
segons les seves preferències.
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Safari per a iOS 8 toqui Configuració > Safari > Bloquejar cookies i seleccionar "Permetre sempre",
"Permetre des dels llocs que visito", "Permetre només des dels llocs web actuals" o "Bloquejar
sempre".
Per a més informació, http://support.apple.com/es-es/HT1677



Chrome per a Android i iOS Amb Google Chrome obert, toqueu la icona del menú de Chrome <
Configuració < Mostra opcions avançades... < Privadesa < Configuració del contingut... < Cookies i
configurar-lo segons les seves preferències.
Per a més informació, https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es



Internet Explorer Mobile amb Internet Explorer Mobile obert, Feu clic a Més < Configuració i
personalitzeu la configuració de les galetes segons les vostres preferències.
Per a més informació, http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacyand-other-browser-settings aquests navegadors estan subjectes a actualitzacions o modificacions, de
manera que si la informació o els enllaços anteriors no estan actualitzats, o si el vostre navegador no
es troba en aquesta llista (Konqueror, Arora, Flock, etc.) o si no trobeu una manera de gestionar les
galetes, consulteu el lloc web oficial o poseu-vos en contacte amb nosaltres.
Per a més informació, https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es



Internet Explorer 11 Feu clic a la icona de l'Internet Explorer a la barra de tasques < Eines < Opcions
d'Internet < Privadesa i personalitzeu la configuració de les galetes segons les preferències.
Per a més informació, http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11



Mozilla Firefox amb Firefox obert, feu clic al botó Menú < Preferències < Privacitat i personalitzeu la
configuració de les galetes segons les vostres preferències.
Per a més informació, http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we



Opera amb Opera obert, toca Configuració < Opcions < Avançat < Galetes i personalitza la configuració
de les cookies segons les teves preferències.
Per a més informació, http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html
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