POLÍTICA DE COOKIES

O que é um cookie?
Os cookies são pequenas quantidades de informação que são armazenadas no
navegador usado por cada utilizador para que o servidor se lembre de certas
informações que somente o servidor irá posteriormente ler. Os cookies geralmente
têm uma duração limitada no tempo.

Que tipo de cookies usamos?
A nossa página web www.seidor.es utiliza os seguintes tipos de cookies:
-

Cookies técnicos: São aqueles que permitem ao utilizador navegar na página
web e o uso de diferentes opções ou serviços que nela existem, por exemplo,
controlar o tráfego e a comunicação de dados, identificar a sessão, aceder as
partes de acesso restrito, etc.

-

Cookies de personalização: São aqueles que permitem ao utilizador aceder
ao serviço com algumas características gerais predefinidas como, por
exemplo, o idioma, o tipo de navegador através do qual o utilizador acede ao
serviço, a configuração regional de onde acede ao serviço, etc.

-

Cookies de análise: São aqueles que permitem a monitorização e análise do
comportamento do utilizador. A informação recolhida através deste tipo de
cookies é utilizada na medição da atividade da página web e na criação de
perfis de navegação dos utilizadores, para a introdução de melhorias.

Que cookies utilizamos?
Na nossa página web utilizamos os seguintes cookies:
Nome

Domínio

_ga

Google analytics

_gid

Google analytics

guest_id

Twitter

Descrição
Utilizado
para
diferenciar
os
utilizadores.
Utilizado
para
diferenciar
os
utilizadores.
Monitorização
e
diagnóstico
de
utilizadores de Twitter
que têm sessão iniciada
e referiram as nossas

Duração
2 anos

24 horas

2 anos

Nome

Domínio

personalization_id

Twitter

APISID
NID
APISID
SIDCC
HSID

Google/YouTube

VISITOR_INFO1_LIVE

Google/YouTube

Descrição
publicações
ou
produtos no Twitter
Monitorização
e
diagnóstico
de
utilizadores de Twitter
que têm sessão iniciada
e referiram as nossas
publicações
ou
produtos no Twitter
Visualizar os vídeos
embutidos, calcular a
largura de banda e
mostrar quantas vezes
foi reproduzido
Visualizar os vídeos
embutidos, calcular a
largura de banda e
mostrar quantas vezes
foi reproduzido

Duração

2 anos

2 anos

8 meses

Quem utiliza os cookies?
A informação obtida através dos cookies será recolhida e tratada pelas empresas
do Grupo SEIDOR, cujos dados são detalhados a seguir:
Denominação Social do título do Grupo: SEIDOR, S.A.
Endereço: C/Eix Onze de Setembre nº 41-43 08500 Bajos Vic
Correio eletrónico de contacto: opd@seidor.es

Como pode desativar os cookies?
Pode bloquear ou eliminar os cookies através do explorador de internet, mas se o
fizer poderão surgir problemas ao utilizar ou aceder à plataforma.
A configuração do explorador de internet para tal efeito dependerá do navegador
que utilize. A seguir, fornecemos-lhe ligações para as instruções de eliminação de
cookies nos principais navegadores:
-

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-ES/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7
Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

