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cookie 

https://impexsubministres.com/ 
 

 

_GRECAPTC

HA  

 

6 mesos 

Pròpia. La cookie NID conté una ID única que Google utilitza per a recordar les seves preferències i altres 

informacions, com el seu idioma de preferència (p. ex. Anglès), quants resultats de recerca desitja que surti per 

pàgina.  

Funcionament 

 

 

 

ssc 

 

 

1 any 

AddThis és una empresa tecnològica que permet als llocs web i als usuaris compartir fàcilment el contingut amb 

els altres, a través d’icones d’intercanvi i dels destins de bookmarking social.   Les cookies AddThis s'utilitzen per 

tal d'habilitar el contingut per ser compartit. AddThis també s'utilitza per recopilar informació sobre com es 

comparteix contingut del lloc web. 

Tècnica 

 

uid 1  any Cookie de AddThis que permet compartir el nostre contingut en xarxes socials. Tècnica 

 

Na_id 1  any   Cookie de AddThis que recull dades sobre els hàbits de navegació de l'usuari i els envia per al seu tractament 
amb finalitats publicitàries. 

Tècnica 

 

na_tc 1  any Cookie de AddThis que permet compartir el nostre contingut en xarxes socials. Tècnica 

 

CONSENT Permanent És una  cookie pròpia de Google, permet personalitzar com es veuen els seus anuncis a Google o emmagatzemar 
informació i preferències de l'usuari com l'idioma preferit a l'hora de mostrar els resultats de cerca. I la 
informació durant la visualització de les pàgines amb els mapes de Google en ells 

Tècnica 

 

DV 24 hores És utilitzada per Google per proveir serveis i extreure informació anònima sobre la navegació. Analítica 

 

popupData 1  any És una  cookie de sessió estàndard que ens informa si l'usuari ha acceptat les galetes.  

 

recently_vie

wed_product

_previous 

24 hores És una  cookie pròpia de Magento. Aquesta  cookie emmagatzema la informació dels productes vistos 
recentment. 

Tècnica 

 

_gat 2  anys Aquesta  cookie és pròpia i gestionada de Google Analytics, s'utilitza per limitar el percentatge de sol·licituds. Analítica 

 

Form_key Sessió És una  cookie pròpia de Magento. Aquesta  cookie facilita la compra i permet un desenvolupament més fluid 
de carret. 

Tècnica 

 

OTZ 1 mes Aquesta  cookie creada per Google que s'utilitza per personalitzar els anuncis que es mostren en els serveis de 
Google. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan 
aquests tercers transmetin informació per compte de Google. 

Tècnica 

 

product_dat

a_storage 

24 hores És una  cookie pròpia de Magento. Aquesta  cookie s'utilitza per emmagatzemar la informació dels productes. Tècnica 

https://impexsubministres.com/


 

recently_co

mpared_pro

duct_previou

s 

24 hores És una  cookie pròpia de Magento. Aquesta  cookie s'utilitza per emmagatzemar la informació dels productes 
vistos recentment. 

Tècnica 

 

_gat 2  anys Aquesta  cookie és pròpia i gestionada de Google Analytics, s'utilitza per limitar el percentatge de sol·licituds. Analítica 

 

section_data

_ids 

24 hores És una  cookie pròpia de Magento, que s'utilitza per guardar els identificadors de les seccions de la web. Tècnica 

 

PHPSESSID Sessió   La seva finalitat és la de controlar la sessió de l'usuari. Analítica 

 

__atuvc 1 mes AddThis és una empresa tecnològica que permet als llocs web i als seus usuaris compartir fàcilment el contingut 
amb els altres, a través d'icones d'intercanvi i de les destinacions de bookmarking social. Les cookies AddThis 
s'utilitzen per tal d'habilitar el contingut per ser compartit. AddThis també s'utilitza per recopilar informació 
sobre com es comparteix contingut del lloc web. 

Tècnica 

 

_ga 2  anys Aquesta  cookie és pròpia de Google Analitycs, s'usa per a distingir als usuaris. Analítica 

 

SEARCH_SA

MESITE 

2 mesos Aquesta  cookie té la finalitat per a l'enviament de dades a Google.  

 

MAGEBIRD_

POPUP 

Sessió Es desconeix l'origen d'aquesta  cookie .  

 

_atuvs Sessió Aquesta  cookie es crea amb la finalitat d'emmagatzemar un comptador actualitzat de pàgines compartides. És 
una  cookie pròpia de AddThis. 

Tècnica 

 

__atssc 1  any És una  cookie pròpia de AddThis. Tècnica 

 

mage-

messages 

24 hores És una  cookie pròpia de Magento. Aquesta  cookie gestiona els missatges del web per l'usuari. Tècnica 

 

mage-

translation-

storage 

Sessió Aquesta  cookie és pròpia de Magento. La seva finalitat emmagatzemar la informació de l'arxiu de traducció Tècnica 

 

ANID 10 mesos És una  cookie pròpia de Google Analitycs, tenen una funció publicitària, s'utilitza amb els caps de mostrar 
anuncis de Google a llocs que no són de Google. 

Publicitària 

 

__cf_bm 24 hores  Tècnica 

 

ouid 1  any  Tècnica 



 

 

 

mage-

translation-

file-version 

Sessió Aquesta cookie s'utilitza per saber si l'usuari és robot o humà. Tècnica 

 

Loc 1 mes Aquesta  cookie és pròpia de AddThis, permet compartir continguts a través de xarxes socials i comptabilitzar 
les accions. 

Tècnica 

 

_gid 24 hores És una  cookie pròpia de Magento. Aquesta  cookie s'utilitza per mantenir el seguiment de el fitxer de traducció. Analítica 

 

mage-cache-

sessid 

24 hores És una  cookie pròpia de AddThis. Aquesta  cookie s'utilitza per habilitar el contingut per ser compartit. També 
s'utilitza per recopilar informació sobre com es comporti el contingut del lloc web 

Tècnica 

 

mage-cache-

storage-

section-

invalidation 

24 hores Aquesta  cookie és pròpia de Google Analitycs, s'usa per a distingir als usuaris. Tècnica 

 

1P_JAR 1 mes És una  cookie pròpia de Magento. Aquesta  cookie s'utilitza per emmagatzemar la memòria cau de la sessió de 
l'usuari. 

Transfereix 

dades. 

 

NID 6 mesos És una  cookie pròpia de Magento. Aquesta  cookie s'utilitza per gestionar la memòria cau emmagatzemada al 
navegador. 

Personalització 

 

uvc 1 mes Aquesta  cookie es crea amb la finalitat de transferir dades a Google per fer la publicitat més atractiva. Tècnica 

 

__cfduid 1 mes La  cookie NID conté un ID únic que Google utilitza per recordar les teves preferències i altra informació, com el 
teu idioma preferit el nombre de resultats de cerca que vols que es mostrin per pàgina i si vols que el filtre 
SafeSearch de Google estigui activat o desactivat 

Tècnica 


