POLÍTICA DE COOKIES
O que são as cookies?
Uma cookie é um ficheiro que se descarrega no seu computador ao aceder a determinados
websites. As cookies, entre outras coisas, permitem que um website armazene e recupere
informação sobre os hábitos de navegação de um utilizador ou do seu equipamento e,
dependendo da informação que contenham e da forma em que utilize o seu equipamento,
possam ser utilizadas para reconhecer o utilizador.

Tipos de cookies que utiliza este website
– Cookies de análise: São aquelas que são tratadas por nós ou por terceiros, nos permitem
quantificar o número de utilizadores e assim realizar a medição e análise estatística da utilização
que os utilizadores fazem do serviço oferecido. Para isso analisa-se a navegação no nosso
website, a fim de melhorar o mesmo.
A aplicação que utilizamos para obter e analisar a informação é Google Analytics.
As cookies utilizadas para este fim (_utma, _utmb, _utmc, _utmt e _utmz) são cookies de
Terceiros.
Estas cookies utilizam-se para recolher informação sobre a navegação dos utilizadores pelo
website, a fim de conhecer a origem das visitas e outros dados similares a nível estatístico.
Através dos links que se seguem pode ver o detalhe das cookies que a Google Analytics utiliza
e
a
sua
finalidade:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage y Centro de privacidad de Google

Eliminar ou bloquear as cookies
Você pode permitir, bloquear ou eliminar as cookies instaladas no seu equipamento através da
configuração das opções do browser instalado no seu computador.
Pode ver mais informações sobre o seu browser e as cookies nos seguintes links:
Pode ver mais informações sobre o seu browser e as cookies nos seguintes links:
o

Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

o

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

o

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9

o

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

o

Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Complemento de inabilitação para browsers da Google Analytics
Se quiser rejeitar as cookies analíticas de Google Analytics em todos os browsers, de forma que
não se envie informação sua à Google Analytics, pode fazer o download de um complemento
que realiza esta função a partir deste link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

