Política de Cookies Extensa
O que são cookies?
“Cookies” são pequenas etiquetas de software que são armazenadas no seu computador através do navegador de Internet, retendo apenas informação relacionada com as suas preferências, não incluindo, como
tal, os seus dados pessoais.
Para que servem os Cookies?
Os cookies servem para ajudar a determinar a utilidade, interesse e o número de utilizações dos seus websites, permitindo uma navegação mais rápida e eficiente, eliminando a necessidade de introduzir repetidamente as mesmas informações.
Que tipo de cookies utilizamos?
Existem dois grupos cookies que podem ser utilizados:
Cookies permanentes: são cookies que ficam armazenados ao nível do browser nos seus equipamentos de
acesso (PC, mobile e tablet) e que são utilizados sempre que faz uma nova visita a um dos nossos websites. São utilizados, geralmente, para direcionar a navegação aos interesses do utilizador, permitindo-nos
prestar um serviço mais personalizado.
Cookies de sessão: são cookies temporários que permanecem no arquivo de cookies do seu browser até
sair do website. A informação obtida por estes cookies serve para analisar padrões de tráfego na web,
permitindo-nos identificar problemas e fornecer uma melhor experiência de navegação.
Para que fins utilizamos cookies?
Cookies estritamente necessários
Permitem que navegue no website e utilize as suas aplicações, bem como aceder a áreas seguras do website. Sem estes cookies, os serviços que tenha requerido não podem ser prestados.
Cookies Analíticos
São utilizados anonimamente para efeitos de criação e análise de estatísticas, no sentido de melhorar o
funcionamento do website.
Cookies de Funcionalidade
Guardam as preferências do utilizador relativamente à utilização do site, para que não seja necessário voltar a configurar o site cada vez que o visita.
Cookies de Terceiros
Medem o sucesso de aplicações e a eficácia da publicidade de terceiros. Podem também ser utilizados no
sentido de personalizar um widget com dados do utilizador.
Cookies de Publicidade
Direcionam a publicidade em função dos interesses de cada utilizador, por forma a direcionar as campanhas publicitárias tendo em conta os gostos dos utilizadores, sendo que, além disso, limitam a quantidade
de vezes que vê o anúncio, ajudando a medir a eficácia da publicidade e o sucesso da organização do
website.
Como pode gerir os cookies?
Todos os browsers permitem ao utilizador aceitar, recusar ou apagar cookies, nomeadamente através da
seleção das definições apropriadas no respetivo navegador. Pode configurar os cookies no menu “opções”
ou “preferências” do seu browser.

Note-se, no entanto, que, ao desativar cookies, pode impedir que alguns serviços da web funcionem corretamente, afetando, parcial ou totalmente, a navegação no website.
Os utilizadores podem desativar a utilização dos cookies nesta página web a qualquer momento ao modificar as configurações do browser, por exemplo:
•
Google Chrome:
•

Internet Explorer:

•

Mozilla Firefox:

•

Apple Safari:

O que acontece quando os cookies estão desativados?
Algumas funções e serviços podem parar de funcionar ou comportar-se de forma inesperada, como por
exemplo, a identificação do utilizador em determinadas páginas ou receber informações que têm em consideração a localização do utilizador, entre outros.
Se desativar os cookies desta página web, é provável que não tenha acesso a determinadas áreas ou que
a qualidade da sua experiência de navegação seja consideravelmente inferior.

Os cookies utilizados nesta página web
A seguir poderá consultar uma tabela que resume os cookies utilizados nesta página web:

Cookies Próprias
Provedor
ramalhos.com,
m.ramalhos.com
ramalhos.com,
m.ramalhos.com
ramalhos.com,
m.ramalhos.com

Cookies

Duração

Tipo

Um ano

Permanente

Uma hora

Permanente

__utmc, __utmz,
__utma, __utmb,
__utmt
home_video

Finalidade
Estes cookies são essenciais para o
funcionamento do website.
Definir a hora a que foi apresentado o vídeo promocional da empresa
Identificar a linguagem

lang

Um ano

Permanente

usada no website durante a
navegação.
Este cookie é usado pelo PHP para

ramalhos.com,
m.ramalhos.com

lop_2011

Até ao final da
sessão.

permitir que as variáveis de sessão
Sessão

sejam guardadas no servidor web.
Este cookie é essencial para o
funcionamento do website.

ramalhos.com,
m.ramalhos.com

allow_cookies

Um ano

Permanente

Identificar se o utilizador já aceitou a política de cookies.

Cookies de Terceiros

Provedor

Cookies

Duração

Tipo

Finalidade

SID, APISID, SSID,
SAPISID, VISIYoutube

TOR_INFO1_LIVE,,

Dois anos.

PREF, HSID, LO-

Permanente

Melhoram a experiência do utilizador e
guardam algumas preferências de navegação no Youtube.

GIN_INFO
É parte dos parceiros do Google. Serve
DoubleClick

DSID, IDE

Um ano e meio

Permanen-

para melhorar o serviço de direciona-

te

mento de anúncios. (ver mais aqui). Para
desativar os cookies clique aqui.
Ao criar uma Conta do Google ou fazer
login, os cookies PREF, NID, HSID, APISID, SID, SSID, SAPISID, GAPS, LSID,
BEAT e ULS são armazenados no com-

Google

PREF, HSID, S, API-

putador para permanecerem conectados

SID, SAPISID, SID,

à sua Conta do Google quando visitar o

1P_JAR, SIDCC, NID,
SSID, OGPC, CON-

Dois anos

Permanen-

serviço. novamente. Enquanto estiver

te

autenticado e usar plugins de outros

SENT, 1P_JAR,

websites, como o nosso, o Google usa

S_adsense3-ui

esses cookies para melhorar sua experiência de utilizador. Algumas das cookies
também são usadas para melhorar a sua
experiência de navegação, p.ex., ao usar
o Google maps.

Garantias adicionais e revogação da aceitação
A Indulac não será responsável pelo conteúdo e veracidade das políticas de privacidade de componentes
de terceiros eventualmente incluídos nesta página web.
Como garantia adicional, a gravação dos cookies nesta página web pode estar sujeita ao utilizador aceitar
os cookies durante a sua visita à página web e à instalação ou atualização do browser utilizado. Esta aceitação pode ser revogada a qualquer momento nas configurações do conteúdo e privacidade, tal como definido acima no ponto 5 da presente política ou utilizando a hiperligação na parte inferior desta página.
Atualização da política de cookies
A Indulac pode modificar esta política de cookies em conformidade com os requisitos legais ou regulamentares ou adaptar esta política a novas instruções decretadas por lei.
Quando existam modificações significativas a esta política de cookies, os utilizadores da página web serão
notificados.

Mais informação sobre cookies
Pode obter mais informações sobre cookies na seguinte hiperligação:
www.allaboutcookies.org
Última atualização a 04 de julho de 2018.

