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POLÍTICA DE COOKIE 
Informações sobre a nossa utilização de cookies 
 
Este é um website operado pela MEDWAY TRAINING, S.L. UNIPERSONAL (doravante "MEDWAY", "nós", "nosso"). 
A MEDWAY está registada em Espanha, na CALLE SOR ÁNGELA DE LA CRUZ N.º 2 - 11º C, 28020 MADRID, ESPAÑA. 
 
A MEDWAY está empenhada em proteger a sua privacidade. Esta Política de Cookie é responsável pelos Cookies 
utilizados através do website https://training.medway-iberia.com (doravante "Website").  
 
O nosso Website utiliza cookies para o distinguir de outros visitantes do nosso Website. Isto ajuda-nos a 
proporcionar-lhe uma boa experiência quando navega no nosso Website. 
 
O QUE SÃO COOKIES?  
 
Os cookies são pequenos ficheiros de texto atribuídos ao seu navegador para recolher informações de acesso à 
Internet e de localização de visitantes (incluindo endereço IP, histórico de navegação, e dados de geolocalização, 
onde e como permitido pela lei aplicável).  
 
Os cookies ajudam-nos a rastrear a sua utilização e proporcionam a melhor experiência de utilizador possível, 
permitindo-nos saber como melhorar o nosso Website. Também podemos utilizar cookies para lhe fornecer 
informações sobre os nossos serviços que possam ser do seu interesse, onde e como permitido por lei. 
 
Os cookies podem ser identificados como "persistentes" ou "sessão", e "primeira parte" ou "terceiros". O nosso 
Website notifica o utilizador quando este recebe cookies, dando-lhe a opção de os aceitar ou não. 
 
OS COOKIES QUE UTILIZAMOS 
 
Utilizamos cookies que são estritamente necessários para o correcto funcionamento do nosso Website. Estes 
cookies são sempre activados e não requerem o seu consentimento.  
 
Também utilizamos cookies que ainda são razoavelmente necessários ou importantes, mas que não são essenciais 
e, por conseguinte, exigem o seu consentimento.  
 
Para estes cookies (i.e., desempenho, direccionamento, cookies funcionais & analíticos), solicitamos o seu 
consentimento (através do botão "aceitar todos os cookies" na nossa faixa de cookies ou através das nossas 
configurações de cookies ou das configurações de cookies do seu browser) antes de os colocar no seu dispositivo. 
 
Mais especificamente, este Website utiliza os seguintes tipos de cookies, tal como listados abaixo: 
 
 
 

 

https://training.medway-iberia.com/
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1. COOKIES ESTRITAMENTE NECESSÁRIOS 
 
Estes cookies são necessários para que o website funcione e não podem ser desligados nos nossos sistemas. 
São normalmente definidos apenas em resposta a acções feitas pelo utilizador que equivalem a um pedido 
de serviços, tais como definir as suas preferências de privacidade, iniciar sessão, ou preencher formulários. 
Pode configurar o seu browser para bloquear ou alertá-lo sobre estes cookies, mas algumas partes do 
Website podem consequentemente não funcionar. Estes cookies não armazenam qualquer informação 
pessoalmente identificável. 

 

Nome Domínio Finalidade Validade Politicas 

 

Li_gc 

 

 

 

www.linkedin.com 

 
Usado para armazenar o consentimento dos 
convidados / visitantes 

 

1 ano 

 

+info 

 

2. COOKIES DE DESEMPENHO 
 
Estes cookies permitem-nos contar visitas e fontes de tráfego para que possamos medir e melhorar o 
desempenho do nosso Website. Ajudam-nos a saber que páginas são as mais e menos populares e a ver 
como os visitantes se movimentam no Website. Toda a informação que estes cookies recolhem é agregada 
e, portanto, anónima. Se não permitir estes cookies, não saberemos quando visitou o nosso Website e não 
poderemos monitorizar o seu desempenho. 
 

Nome Dominio Finalidade Validade Politicas 

__hssc 

 

 

 

 

 

www.medway-
iberia.com 

Este cookie mantém o registo das sessões. 

Isto é utilizado para determinar se a MEDWAY deve 
aumentar o número da sessão e os registos temporais 
no cookie __hstc. 

Contém o domínio, viewCount (incrementa cada vista 
de página numa sessão), e o registo da hora de início 
da sessão. 

 

 

30 minutos 

 

 

+info 

 
3. SELECÇÃO DE COOKIES 

 
Estes cookies podem ser colocados através do nosso Website pelos nossos parceiros publicitários. Podem 
ser utilizados por essas empresas para construir um perfil dos seus interesses e mostrar-lhe anúncios 
relevantes em outros sítios. Não armazenam directamente informações pessoais, mas baseiam-se na 
identificação única do seu navegador e dispositivo de Internet. Se não permitir estes cookies, 
experimentará publicidade menos direccionada. 

https://www.linkedin.com/legal/l/cookie-table
https://www.medway-iberia.com/en/pages/privacy-policy
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Nome Dominio Finalidade Validade Politicas 

 

 

__hstc 

 

 

www.medway-
iberia.com 

O cookie principal para seguir os visitantes. 

Contém o domínio, utk, registo temporal inicial 
(primeira visita), último registo temporal (última 
visita), registo temporal actual (esta visita), e número 
de sessão (incrementos para cada sessão 
subsequente). 

 
 

6 meses 

 
 

      +info  

       

      _fbp 

www.medway-
iberia.com 

cookie do Facebook (Meta) para armazenar e 
acompanhar as visitas através de websites. 

3 meses  

+info 

 

 

_ga 

 

 

www.medway-
iberia.com 

O cookie _ga, instalado pelo Google Analytics, calcula 
os dados do visitante, da sessão e da campanha e 
também mantém um registo da utilização do site para 
o relatório analítico do site. O cookie armazena 
informações anonimamente e atribui um número 
gerado aleatoriamente para reconhecer visitantes 
únicos. 

 

 

2 anos 

 

 

 

+info 

_gid www.medway-
iberia.com 

Utilizado pelo Google Analytics para armazenar 
informação sobre as páginas que visita no nosso 
Website. 

24 horas +info 

 

Datr 

www.facebook.com cookie do Facebook para prevenção de fraudes 1 ano +info 

Hubspotutk 

 

 

 

www.medway-
iberia.com 

Este cookie mantém um registo da identidade de um 
visitante. É passado ao HubSpot no envio de 
formulários e utilizado na desduplicação de 
contactos. 

Contém um GUID opaco para representar o visitante 
actual. 

 

6 meses 

 

+info 

Liap 

 

www.linkedin.com Este cookie determina as funções do LinkedIn na 
página e passa a informação no website através das 
redes sociais. 

 

3 meses 
+info 

ln_or 

 

 

www.linkedin.com 

Este cookie é colocado no LinkedIn. Este cookie 
regista dados estatísticos sobre o comportamento 
dos utilizadores no website. 

 

24 horas 
 

+info 

 

 

4. COOKIES FUNCIONAIS 

https://www.medway-iberia.com/en/pages/privacy-policy
https://www.medway-iberia.com/en/pages/privacy-policy
https://www.medway-iberia.com/en/pages/privacy-policy
https://www.medway-iberia.com/en/pages/privacy-policy
https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/
https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/
https://www.linkedin.com/legal/l/cookie-table
https://www.linkedin.com/legal/l/cookie-table
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Estes cookies permitem que o Website forneça funcionalidade e personalização melhoradas. Podem ser 
estabelecidos por nós ou por fornecedores terceiros cujos serviços acrescentámos às nossas páginas. Se 
não permitir estes cookies, então alguns ou todos estes serviços poderão não funcionar correctamente. 

 

Nome Dominio Finalidade Validade Politicas 

__cf_bm www.medway-
iberia.com 

Este cookie é definido pelo fornecedor de CDN da 
HubSpot e é um cookie necessário para a protecção 
do “robot”. 

30 minutes +info 

lang linkedin.com Lembra as preferências linguísticas dos visitantes. Sessão +info 

 

 

ci_session 

www.medway-
iberia.com 

Este cookie ajuda a reconhecê-lo quando visita o 
nosso Site ou quando utiliza o nosso Serviço. Isto 
significa que não tem de iniciar sessão sempre que 
visita o nosso Site, e podemos recordar as suas 
preferências e definições. 

 

2 horas 

 

+info 

Cookie 
warning 
closed 

www.medway-
iberia.com 

Quando o utilizador fecha o website, para guardar 
alguns dados necessários para a navegação de um 
utilizador com sessão iniciada, se necessário 

1 ano  

+info 

gpb_modalN
ewsletterSee

n 

www.medway-
iberia.com 

 

Newsletter 
 

7 dias 

 

+info 

 

 

li_mc 

 

www.linkedin.com 

Utilizado como cache temporário para evitar 
consultas a bases de dados para consentimento de 
um membro para utilização de cookies não essenciais 
e utilizado para ter informações de consentimento do 
lado do cliente para impor o consentimento do lado 
do cliente 

 
 

6 meses 

 

+info 

 

lidc 

www.linkedin.com O LinkedIn define o cookie da cobertura para facilitar 
a selecção do centro de dados. 

 

24 horas 
 

+info 

visit www.linkedin.com Para determinar se deve levar um utilizador não 
autenticado para a página de registo ou para a página 
de login 

 

1 ano 

 

+info 

 
 

sb 

 

 

www.facebook.com 

 
Estes cookies são utilizados para incluir ligações de 
acesso às REDES SOCIAIS com o objectivo de ligar e 
partilhar determinados conteúdos no portal, de 

 
 

1 ano 

 

 

 

+info 

https://legal.hubspot.com/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/l/cookie-table
https://www.medway-iberia.com/en/pages/privacy-policy
https://www.medway-iberia.com/en/pages/privacy-policy
https://www.medway-iberia.com/en/pages/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/l/cookie-table
https://www.linkedin.com/legal/l/cookie-table
https://www.linkedin.com/legal/l/cookie-table
https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/
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wd 

 

 

www.facebook.com 

modo que não seja necessário introduzir a 
informação cada vez que se prime um botão de 
ligação. A informação só é armazenada em REDES 
SOCIAIS. 

 

7 dias 

 

+info 

 

5. COOKIES DE SEGURANÇA 
 
Este Website utiliza cookies e outras tecnologias por razões de segurança, como autenticar visitantes, 
prevenir fraudes, e protegê-lo enquanto interage com o nosso serviço. A autenticação de um visitante 
ajuda este Website a assegurar que apenas o verdadeiro proprietário de uma conta possa aceder a essa 
conta. 
 
A combinação destes cookies permite ao Google bloquear muitos tipos de ataques, tais como tentativas 
de roubar o conteúdo de formulários submetidos nos serviços do Google, e prevenir spam, fraude e abuso. 

 

Nome Dominio Finalidade Validade Politicas 

Bcookie 

 

 

www.linkedin.com 

Cookie identificador do Linkedin Browser para 
identificar de forma única os dispositivos que acedem 
ao LinkedIn para detectar abusos na plataforma 

 

1 ano 

 

+info 

csrfCookieGP 

 

 

 

www.medway-
iberia.com 

Proteger contra a Falsificação de Pedidos em Lotes 
Cruzados (CSRF). É um tipo de ataque que ocorre 
quando um site web malicioso, e-mail, blog, 
mensagem instantânea, ou programa faz com que o 
navegador web de um utilizador execute uma acção 
indesejada num site de confiança quando o utilizador 
é autenticado. 

 

24 horas 

 

+info 

 

 

ARMAZENAMENTO DE COOKIE 
 
Os dados relativos aos visitantes do website não serão armazenados durante um período mais longo do que o 
período de validade acima mencionado para cada tipo de cookie. Além disso, nenhuma informação proveniente do 
nosso Website será alguma vez comunicada ou divulgada a destinatários não especificados. 
 
 
 
COMO POSSO ALTERAR AS MINHAS DEFINIÇÕES DE COOKIES? 
 
Se concordar com a política de cookies da MEDWAY, clique em ACEITAR no banner ou pop-up que aparece quando 
entra no nosso Website. 
 
Se as suas preferências de cookies forem alteradas numa fase posterior, e desejar retirar o seu consentimento a 

https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/
https://www.linkedin.com/legal/l/cookie-table
https://www.medway-iberia.com/en/pages/privacy-policy
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quaisquer cookies não essenciais, terá de modificar as suas preferências nas definições de cookies ou eliminar, 
bloquear ou desactivar cookies através das definições do seu navegador web. 
 
Note que desactivar ou bloquear algumas ou todas as categorias de cookies afectará a funcionalidade do nosso 
Website e poderá ter impacto no seu acesso e experiência com o nosso Website. 
 
Além disso, as suas preferências de cookies estão limitadas apenas a este Website e não a outros websites de 
propriedade de terceiros. Para mais informações sobre os cookies utilizados por esses websites, consulte o seu 
aviso de privacidade específico ou a sua política de cookies. 
 
É possível que, por vezes, estas ligações e descrições não correspondam à última versão publicada pelo 
programador de cada navegador da web, no entanto, aqui estão algumas instruções para o ajudar caso decida 
alterar as suas preferências de cookies: 

 

 

NAVEGADOR 

 

 

PASSOS PARA DESACTIVAR COOKIES 

 

 

 

Google Chrome 

Abra o Chrome no seu computador. Vá para o canto superior direito e clique 
em “Mais”.   Clique em “Mais – ferramentas - Limpar dados de navegação”. 
No topo, escolha um intervalo de tempo. Para limpar todos os dados, 
seleccione “Todos os períodos”.   Marque as caixas junto a "Cookies e outros 
dados do site" e "Ficheiros e imagens em cache". Clique em Limpar dados. 

 

 

 

 

Microsoft Edge 10 ou versão 
anterior 

 

 

Ir para "Ferramentas" na barra de menu, que deve abrir, e clicar em "Opções 
da Internet". Clicar no separador "Privacidade", no topo. Aceder a 
"Definições" e mover o cursor até ao botão "Bloquear todos os Cookies".   

 

 

 

 

 

Microsoft Edge 11 

Ir para "Ferramentas" na barra de menu, que deve abrir, e clicar em "Opções 
da Internet". Clicar no separador "Privacidade", no topo. Vá a "Definições" e 
depois a "Avançadas" para permitir ou bloquear cookies de primeira parte e 
de terceiros ou se preferir ser avisado.     

 

 

 

 

 

Clique no botão Menu e seleccione Opções. Seleccionar o painel Privacidade 
e Segurança e ir para a secção Cookies e Dados do Site. Clique em Gerir 
dados.... A janela Gerir Cookies e Dados do Site abrir-se-á. No campo 
“Procurar websites”: digite o nome do website cujos cookies pretende 
apagar. Serão exibidos os cookies que correspondem à sua pesquisa. Para 
apagar todos os cookies e dados de armazenamento do site, clique em Apagar 
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Firefox 

tudo. Para apagar itens seleccionados, seleccione uma entrada e clique em 
Apagar Seleccionado. Clique em Guardar alterações. Abre-se uma janela de 
confirmação intitulada Apagar cookies e dados do site: clique em OK. 

 

 

 

 

Safari 

 

Vá ao menu Safari, clique em "Sobre" para determinar qual a versão do Safari 
que está a utilizar. No menu Safari, clique em "Preferências". Uma vez na 
janela de preferências do Safari, clique em "Privacidade". Defina preferências 
para aceitar cookies junto a "Bloquear Cookies".   

 
Para mais informações sobre cookies também pode visitar: 
https://www.aboutcookies.org,  https://allaboutcookies.org, que contém informações gerais sobre cookies e 
informações completas sobre como modificar as definições de cookies numa grande variedade de navegadores 
web, juntamente com informações sobre como eliminar cookies do seu computador. 
 
Informações adicionais 
 
Esta Política de Cookies pode ser modificada sempre que houver alterações na configuração e/ou utilização do 
Website. A fim de manter a máxima transparência consigo, a MEDWAY manterá sempre a versão actualizada 
publicada no nosso Website, indicando a data de actualização no final desta página. 
 
Se notar qualquer cookie não identificado ou se desejar mais informações sobre cookies instalados através do nosso 
Website, poderá contactar o nosso RPD no seguinte endereço de correio electrónico:  
PT083-dataprotection@msc.com  
 
Política de cookies actualizada pela última vez em Janeiro de 2023 

https://www.aboutcookies.org/
https://allaboutcookies.org/
mailto:PT083-dataprotection@msc.com

