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Listina o upravljanju piškotkov
1. Uvod
Ta listina o upravljanju piškotkov je namenjena uporabnikom (v nadaljevanju
»Uporabniki« ali »vi«) spletnega mesta Free2Move SAS https://www.free2move.com/fr-FR/
(v nadaljevanju »stran«). Uporabnik je opredeljen kot vsaka oseba, ki dostopa ali brska po
spletnem mestu kot stranka ali le kot uporabnik interneta.
Če izrazite svoje soglasje z jasnim pritrdilnim dejanjem, se strinjate, da se piškotki in drugi
sledilniki, kot je opisano spodaj, lahko namestijo na vaš namizni ali prenosni računalnik,
tablico, pametni telefon ali katero koli drugo napravo ali strežnik v skladu s to listino o
upravljanju piškotkov. Vendar pa lahko svoje soglasje kadar koli prekličete preko funkcij,
ki so dostopne med brskanjem po spletnem mestu.

2. Kdo zbira moje podatke?
Podjetje, ki je odgovorno za obdelavo vaših podatkov, zbranih prek spletnega mesta, je
Free2Move SAS, poenostavljena delniška družba z registriranim sedežem na naslovu 45
rue de la Chaussée d'Antin, 75009 Pariz, registrirana pri pariškem trgovskem registru pod
številko 790 020 606 (v nadaljevanju »Free2Move« ali »Mi«).
Nekateri ponudniki piškotkov, ki jih uporablja Free2Move, lahko zbrane informacije
ponovno uporabijo za lastne namene. V tem primeru je uporabnik vabljen, da prebere
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Politiko zasebnosti ponudnika piškotkov, da se seznani z dodatnimi informacijami o tem,
kako izvajajo svoje postopke obdelave.

Upravljavec podatkov v smislu francoskega Zakona o varstvu podatkov (št. 78-17) z dne
6. januarja 1978 in Uredbe (EU) št. 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.
aprila 2016 (v nadaljevanju „GDPR«), je oseba, ki določa namene in sredstva obdelave.
Kadar več upravljavcev določa namene in sredstva obdelave, jih imenujemo skupni
upravljavci.

3. Kaj je piškotek?
Piškotek je besedilna datoteka, ki se shrani in prebere, zlasti ko brskate po spletnem
mestu, ne glede na vrsto uporabljene terminalske opreme.
Piškotki beležijo določene informacije o vašem brskanju in spletnem vedenju, kar nam
omogoča, da olajšamo in izboljšamo vašo izkušnjo kot spletnega uporabnika.
Za shranjevanje teh datotek na vašem terminalu je potrebno vaše predhodno soglasje,
razen če so nujno potrebni za pravilno delovanje spletnega mesta.

4. Za kaj se uporabljajo piškotki?
Piškotki, ki se uporabljajo na spletnem mestu, se uporabljajo z namenom razlikovanja, da
lahko izboljšamo vašo izkušnjo brskanja in storitev, ki vam jih ponujamo. Free2Move lahko
v vaš brskalnik namesti dve vrsti piškotkov:
Funkcionalni in tehnični piškotki, potrebni za uporabo spletnega mesta, ki nam
omogočajo, da vas preverimo, identificiramo, pospešimo vaše brskanje in
olajšamo dostop do njegovih različnih funkcij. Prav tako lahko omogočijo beleženje
vaših preferenc, shranjevanje vaših izbir glede piškotkov in merjenje različnih
uporab spletnega mesta.
Komercialni piškotki, namenjeni izboljšanju interaktivnosti spletnega mesta, kot so
piškotki za merjenje občinstva, ki se uporabljajo za ustvarjanje statističnih
podatkov o občinstvu našega spletnega mesta. Naš cilj je izboljšati, ponuditi vam
optimalno udobje ob obisku našega spletnega mesta.
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5. Katere piškotke uporabljamo?
Free2Move SAS se zavzema za preglednost pri obdelavi vaših podatkov. V zvezi s tem in
za zagotovitev, da so informacije čim bolj jasne, boste spodaj našli različne piškotke, ki se
uporabljajo na spletnem mestu, in njihov namen:

Lastni piškotki

Funkcionalni in tehnični piškotki se uporabljajo, da omogočijo in izboljšajo brskanje po
spletni strani. Omogočajo pošiljanje informacij na naše spletno mesto in v vaš brskalnik:
nastavitve prikaza vašega terminala (jezik, ločljivost), shranjevanje vaših izbir glede
piškotkov itd.

Ime piškotka

Namen piškotka

Trajanje

country

Država, ki jo izbere uporabnik

1 leto

language

Jezik, ki ga izbere uporabnik

1 leto

currency

Valuta, ki jo izbere uporabnik

1 leto

cookieConsent

Sprejetje piškotkov s strani uporabnika
interneta

1 leto

authToken

Uporabnikov overjen žeton seje

14 dni

Inspectlet

Orodje za razumevanje vedenja
uporabnikov na spletnem mestu.

1 leto

Google Tag Manager

Upravljanje vseh uporabniških oznak.

1 leto

Calendly

Te piškotke uporablja Calendly. Za več
informacij:
https://calendly.com/fr/privacy/#cookiesand-other-tracking-mechanisms

Glej
Calendly

Piškotki za merjenje občinstva spletnega mesta nam pomagajo razumeti uporabo
spletnega mesta, da izboljšamo kakovost storitev, ki vam jih ponujamo.
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Namen piškotka
Google Analytics izdela poročila le, ko je uporabnik
prijavljen.

Trajanje
7 dni

Ta piškotek, ki ga ustvari Google Analytics, se uporablja
_ga

za merjenje podatkov v zvezi z uporabo spletnega
mesta. Za več informacij:

2 leti

https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
Ta piškotek ustvari Google Analytics za spremljanje
stopnje zahtev do svojih strežnikov. Ta piškotek
pomaga prepoznati področja za izboljšave na

_gat

spletnem mestu. Za več informacij:

Trajanje
seje

https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
Te piškotke uporablja Google Analytics. Anonimno
zbirajo vse statistične podatke na spletnem mestu:
_gat_UA44093115-14

podatke o akcijah, pa tudi o vedenju uporabnikov
(npr.: število obiskovalcev, število sej itd.). Za več

Trajanje
seje

informacij:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
Ta piškotek je potreben za delovanje Google Analytics
_gid

za merjenje podatkov o uporabi naše spletne strani.
Za več informacij:

1 dan

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

Piškotki tretjih
Ko obiščete spletno mesto, je možno, da podjetja, ki uporabljajo piškotke, namestijo
piškotke na vaš terminal.

Za uporabo teh piškotkov veljajo iste omejitve glede varstva osebnih podatkov, ki jih
določata francoski zakon o varstvu podatkov in GDPR. V nastavitvah brskalnika lahko
onemogočite samo te piškotke tretjih oseb ali skupaj z našimi.
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Piškotki, povezani z oglaševalskimi operacijami, ki jih uporabljajo ponudniki
oglaševanja na spletnem mestu.
Omogočajo identifikacijo storitev, ki so bile uporabljene ali naročene, in omogočajo
prilagajanje oglaševalske ponudbe. Namen piškotkov, ki jih vsebujejo oglasi, je zagotoviti
informacije in statistične podatke o ustreznosti njihovega prikazovanja (število
uporabnikov, ki so kliknili na oglas, kolikokrat je bil prikazan, itd.)

Ime piškotka

Namen piškotka

Trajanje

_fbp

Ta piškotek, ki ga je ustvaril Facebook,
omogoča uporabnikom spletnega mesta, da
vidijo ciljane oglase za izdelke na njihovi
platformi.

90 dni

_gcl_au

Google AdSense te piškotke uporablja za
testiranje učinkovitosti oglaševanja na različnih
spletnih mestih, ki uporabljajo njihove storitve.

90 dni

__cf_bm

Uporablja se za razlikovanje ljudi od robotov

1 dan

Gumbi družbenih omrežij
Na naše spletno mesto smo vključili gumbe za uporabnike za promocijo spletnih strani ali
skupno rabo na družbenih omrežjih, kot je Facebook.
Prosimo, preberite izjave o zasebnosti teh družbenih omrežij (ki se lahko občasno
spremenijo), če se želite seznaniti s tem, kako ravnajo z vašimi osebnimi podatki,
obdelanimi s temi piškotki.

6. Kako upravljati s piškotki
Namestitev piškotkov na spletnem mestu lahko nadzirate tako, da kadar koli konfigurirate
programsko opremo brskalnika, tako da:
Sprejmete ali zavrnete piškotke na spletnem mestu;
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Nastavite piškotke, ki se vam ponudijo med brskanjem po spletnem mestu;
Sistematično zavrnete vse piškotke.

Svoje izbire lahko izrazite, tako da upravljate, blokirate ali odobrite piškotke neposredno
v pasici, prikazani na našem spletnem mestu, ali v nastavitvah konfiguracije piškotkov.

Piškotke lahko nastavite tudi neposredno v brskalniku z uporabo možnosti nastavitev
glavnih brskalnikov, navedenih spodaj:

Internet Explorer

Orodja → Internet možnosti → zavihek Zasebnost
→ Izberete želene možnosti

Microsoft EDGE

Meni → Nastavitve → Pokaži napredne nastavitve
→ Piškotki → Izberite želene možnosti

Firefox

Meni → Možnosti → zavihek Zasebnost → Izberite
želene možnosti

Chrome

Meni → Nastavitve → Napredne nastavitve →
Nastavitve Vsebine → Izberite želene možnosti

6

Listina o upravljanju piškotkov

Datum: 09/2022

Safari

Safari → Preferences → Security → Show cookies
→ Choose the desired options

Opera

Orodja → Preference → zavihek Zasebnost →
oddelek Piškotki → Upravljanje piškotkov →
Izberite želene možnosti

Če se odločite za blokiranje naših piškotkov, je lahko vaše brskanje po spletnem mestu
in/ali uporaba določenih funkcij ovirano. Če se torej odločite za izbris vseh piškotkov, bo
to morda vplivalo na vašo spletno izkušnjo in vaše nastavitve brskanja bodo izbrisane.

7. IP naslov in drugi sledilniki
Poleg piškotkov, podrobno opisanih v 5. členu te listine, Free2Move SAS obdeluje tudi
določene tehnične informacije o Uporabniku, da zagotovi, da lahko uporabnik pregleduje
spletno mesto v optimalnih pogojih prikaza, in da prepozna vsako nenormalno delovanje
spletnega mesta.
Free2Move lahko zbira naslednje podatke: vaš naslov IP, identifikator vašega terminala,
metapodatke vašega računalnika (datum in čas uporabe, konfiguracijo, jezikovne
nastavitve itd.) ali geografsko območje vaše povezave.

Metapodatki vašega računalnika vključujejo informacije, obdelane v elektronskem
komunikacijskem omrežju z namenom prenosa, distribucije ali izmenjave elektronskih
komunikacijskih vsebin, ustvarjenih med brskanjem po internetu.

8. Privolitev in pravna podlaga
Free2Move SAS lahko namesti tako imenovane "tehnične" piškotke, ki omogočajo dostop,
registracijo in vpogled v informacije, shranjene na vašem terminalu. Shranjevanje teh
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piškotkov ne vključuje predhodnega zbiranja vašega soglasja, temveč temelji na
zasledovanju zakonitega interesa Free2Move SAS za zagotovitev pravilnega delovanja
spletnega mesta.

To so:
Piškotki, katerih namen je omogočiti ali olajšati prenos komunikacije z
elektronskimi sredstvi;
Piškotki, ki so nujno potrebni za zagotavljanje spletne komunikacijske storitve na
spletnem mestu; in
Piškotki za shranjevanje piškotkov po vaši izbiri.
Free2Move SAS uporablja tudi "komercialne" piškotke za izboljšanje vaše izkušnje na
spletnem mestu. Ti piškotki omogočajo Free2Move SAS, da vam ponudi prilagojene
ponudbe, prilagojene vašim interesom glede na vašo zgodovino brskanja. Za shranjevanje
teh piškotkov je potrebno vaše predhodno soglasje.
V vsakem primeru ste obveščeni o namenu, za katerega zbiramo vaše podatke, preko
različnih spletnih obrazcev za zbiranje podatkov ali preko naše Politike zasebnosti.

9. Vaše pravice
V skladu z Zakonom o varstvu podatkov in GDPR imate naslednje pravice:
Pravica do dostopa (15. člen GDPR), popravka (16. člen GDPR), posodobitve, dopolnitve
vaših osebnih podatkov;
Pravica do omejitve obdelave ali izbrisa vaših podatkov (17. člen GDPR), če so netočni,
nepopolni, dvoumni, zastareli ali če je njihovo zbiranje, uporaba, razkritje ali shranjevanje
prepovedano;
Pravica do preklica vaše privolitve kadar koli (člen 13-2c GDPR);
Pravica do omejitve obdelave vaših podatkov (18. člen GDPR);
Pravica do ugovora zoper obdelavo vaših podatkov (21. člen GDPR);
Pravica do prenosljivosti podatkov, ki ste nam jih posredovali, kadar so vaši podatki
predmet avtomatizirane obdelave na podlagi vašega soglasja ali pogodbe (20. člen GDPR);
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Pravica, da določite, kaj se zgodi z vašimi podatki po vaši smrti, in da izberete, ali naj vaše
podatke razkrijemo tretji osebi, ki ste jo določili. V primeru vaše smrti in v odsotnosti vaših
navodil se zavezujemo, da bomo vaše podatke uničili, razen če je njihova hramba potrebna
za dokazne namene ali zaradi izpolnitve zakonske obveznosti.

Svoje pravice lahko uveljavljate na enega od naslednjih načinov:
Bodisi po e-pošti na naslednji naslov privacy@free2move.com
Ali po pošti na naslednji naslov FREE2MOVE, Service Commercial - Vos droits - 45,
rue de la Chaussée d'Antin, 75009 Pariz, FR

Če želite izvedeti več o svojih pravicah, si lahko ogledate tudi spletno mesto lokalnega
organa, pristojnega za varstvo osebnih podatkov v Franciji, Nationale de l'Informatique et
des Libertés, do katerega lahko dostopate na naslednjem naslovu https://www.cnil.fr/.

Preberi več
Te piškotke lahko kadar koli onemogočite, tako da upoštevate postopke, navedene v 6.
členu te listine.
Če želite izvedeti več o tem, kako upravljamo vaše osebne podatke, si lahko preberete
našo Politiko zasebnosti.

10. Trajanje hrambe
Podatki, shranjeni v vašem terminalu (npr. piškotki) ali kateri koli drug element, ki se
uporablja za vašo identifikacijo za namene statistike občinstva, se ne hranijo dlje kot
trinajst (13) mesecev, razen če podate svojo privolitev. To obdobje se ne podaljša
samodejno, ko ponovno obiščete našo aplikacijo.
Tehnične informacije, potrebne za vaše brskanje, kot je navedeno v 7. členu te listine, se
hranijo šest (6) mesecev.
Vendar pa se lahko informacije, zbrane s sledilniki, hranijo največ petindvajset (25)
mesecev.
Po tem obdobju se vaši podatki izbrišejo ali anonimizirajo, zaradi česar vas ni mogoče
nepovratno identificirati.
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11. Posodabljanje listine
To listino o upravljanju piškotkov lahko posodobimo, na primer tako, da odraža
spremembe v piškotkih, ki jih uporabljamo, ali zaradi drugih operativnih, pravnih ali
regulativnih razlogov. Zato vas vabimo, da redno pregledujete to listino, da boste
obveščeni o uporabi piškotkov in povezanih tehnologij.
Datum na vrhu te listine je datum zadnje posodobitve.
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