POLÍTICA DE Cookies
Informações sobre a nossa política
de cookies
O nosso site utiliza cookies para o distinguir dos outros utilizadores no nosso
Website. Isto ajuda-nos a proporcionar-lhe uma boa experiência quando navega no
nosso Website.
POLÍTICA DE COOKIES
Informações sobre o nosso uso de cookies.
Utilizamos cookies para o distinguir dos outros utilizadores no nosso Website. Isto
ajuda-nos a proporcionar-lhe uma boa experiência quando navega no nosso
Website.
Esta política de cookies fornece-lhe informação clara e abrangente sobre os cookies
que utilizamos e as finalidades de utilização desses cookies. Salvo disposição em
contrário nesta política, a nossa Política de Privacidade rege o nosso
processamento da Informação Pessoal que recolhemos nomeadamente através de
cookies. Os termos não definidos nesta política têm o significado concedido
na Política de Privacidade.
O que é um cookie?
Um cookie, ou tecnologia semelhante, é um pequeno ficheiro de letras e números
que armazenamos no seu browser ou no disco rígido do seu computador, telefone
ou outro dispositivo através do qual acede ao nosso Website. Outras tecnologias,
incluindo dados que armazenamos no seu browser ou dispositivo, identificadores
associados ao seu dispositivo, e outro software, são utilizados para fins
semelhantes. Nesta política, referimo-nos a todas estas tecnologias como
"cookies".
Conceitos fundamentais
•

•

Cookies de primeiro e de terceiro: se um cookie é "primeiro" ou "terceiro" refere-se
ao domínio que coloca o cookie. Os cookies de primeira parte são os estabelecidos
por um sítio web que está a ser visitado pelo utilizador na altura. Os cookies de
terceiros são os cookies definidos por um domínio que não o do sítio Web visitado
pelo utilizador. Se um utilizador visitar um site e outra entidade definir um cookie
através desse site, este será um cookie de terceiros.
Cookies persistentes: estes cookies permanecem no dispositivo de um utilizador
durante o período de tempo especificado no cookie. São ativados cada vez que o
utilizador visita o site que criou esse cookie específico.

MEDWAY TRAINING, S.L.U.
Calle Sor Ángela de la Cruz N.º 2 - 11º C, 28020 Madrid | España
NIPC: B88111513 | Capital social: EUR 3.000
T (+34) 915 726 650
E esp-training@medway.com | W training.medway-iberia.com
Mod.GR-1015 Rev.1

1|7

•

Cookies de sessão: estes cookies permitem que os operadores do website liguem as
ações de um utilizador durante uma sessão do browser. Uma sessão do browser
inicia-se quando um utilizador abre a janela do browser e termina quando o
utilizador fecha a janela desse browser. Os cookies de sessão são criados
temporariamente. Depois de fechar o browser, todos os cookies da sessão são
eliminados.

Que cookies utilizamos e porquê?
Os cookies utilizados no nosso Website são categorizados da seguinte forma:
•
•

Cookies de Primeira parte
Cookies estritamente necessários

Estes cookies são necessários para que o Website funcione e não podem ser
desligados nos nossos sistemas. Os cookies 'estritamente necessários' permitemlhe mover-se pelo Website e utilizar funcionalidades essenciais como aceder ao seu
perfil e colocar comentários. Sem estes cookies, estes serviços não podem ser
fornecidos.
Tais cookies só podem aceder a Informação Pessoal que tenha fornecido no nosso
Website e não podem ser acedidos por outros sites. Pode configurar o seu browser
para bloquear ou alertá-lo sobre estes cookies, mas algumas partes do Website não
funcionarão. Por favor note que estes cookies não recolhem qualquer informação
que possa ser utilizada para marketing ou para recordar onde esteve na Internet.
Utilizamos estes cookies estritamente necessários para:
•
•

identificá-lo como estando ligado ao nosso Website; e
permitir a apresentação de informações através de formulários em linha, tais como
formulários de inscrição e de feedback.

A aceitação destes cookies é uma condição de utilização do Website, por isso, se
desativar estes cookies, não podemos garantir a utilização do nosso Website ou a
forma como a segurança no nosso Website irá funcionar durante a sua visita.
Cookies de desempenho
Os cookies 'Desempenho' recolhem informação sobre como utiliza o nosso
Website, por exemplo, que páginas visita e se sofre algum erro. Estes cookies
permitem-nos contar visitas e fontes de tráfego para que possamos medir e
melhorar o desempenho do nosso Website para os nossos utilizadores e medir a
eficácia do nosso conteúdo. Ajudam-nos a saber quais as páginas que são mais e
menos populares e a ver como os visitantes se movimentam no Website.
Estes cookies não recolhem qualquer informação que o possa identificar. A
informação recolhida a partir destes cookies é agregada e, portanto, anónima. Se
não permitir estes cookies, não saberemos quando visitou o nosso Website, e não
poderemos monitorizar o seu desempenho.
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Cookies funcionais
Estes cookies permitem-nos fornecer ao Website uma funcionalidade e
personalização melhoradas. Se não permitir estes cookies, alguns ou todos estes
serviços podem não funcionar corretamente e quaisquer preferências ou definições
que tenha selecionado não serão retidas para visitas posteriores.
Cookies de Visitantes
Todos os cookies de primeira mão que são considerados cookies de identificação
do visitante, ou seja, cookies de rastreamento do usuário, que não são realmente
necessários, mas que são úteis para o proprietário do site.
Cookies de terceiros
•

•

•

Cookies de desempenho
Utilizamos cookies de desempenho e análise Web para fornecer estatísticas
anónimas sobre a forma como o nosso Website é utilizado.
Cookies direcionais
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 noutros sites. Estes
cookies são baseados na identificação única do seu browser e do seu dispositivo de
Internet.
Se não permitir estes cookies, irá experimentar publicidade menos direcionada.
Cookies de Visitantes
Todos os cookies de terceiros que são considerados cookies que identificam o
visitante, ou seja, cookies de rastreamento de usuários, que não são realmente
necessários, mas que são úteis para o proprietário do site. Para ver os cookies
específicos que utilizamos dentro de cada uma destas categorias, visite o nosso
Centro de Preferências de Cookies acessível através do anúncio de cookies em
"Definições de Cookie".

Como bloquear ou desligar os cookies
Quando visitar pela primeira vez o nosso site, terá a opção de aceitar ou recusar o
uso de cookies no anúncio de cookies. Pode bloquear os cookies ativando a
configuração no seu browser que lhe permite recusar a configuração de todos ou
alguns cookies. No entanto, se utilizar as definições do seu browser para bloquear
todos os cookies (incluindo os estritamente necessários), poderá não conseguir
aceder à totalidade ou a partes do nosso Website. Se utilizar computadores
diferentes para aceder ao nosso Website, terá de assegurar que cada browser é
ajustado de acordo com as suas preferências. As definições dos cookies do
navegador da Internet encontram-se normalmente no menu 'opções' ou
'preferências'. Para compreender estas definições, as ligações seguintes podem ser
úteis. Se não estiver a utilizar nenhum dos browsers mencionados abaixo, então
deverá utilizar a opção 'Ajuda' no seu browser de Internet para obter mais detalhes.
•

Definições de cookies no Internet Explorer
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•
•
•

Definições de cookies no Firefox
Configurações de cookies em Chrome
Definições de cookies no Safari

O bloqueio de cookies não desativa outros tipos de produtos analíticos que
podemos utilizar para recolher informações genéricas sobre a forma como você e
outros visitantes utilizam o nosso Website.
Posso retirar o meu consentimento sobre o uso de cookies?
Se desejar retirar o seu consentimento em qualquer altura, terá de eliminar os seus
cookies utilizando as definições do seu navegador de Internet. Para mais
informações sobre a eliminação ou bloqueio de cookies,
visite: https://cookiepedia.co.uk.
Para a exclusão do Google Analytics, visite a seguinte página web e instale a
extensão fornecida pelo
Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=en.
Mais informações sobre os cookies
Mais informações sobre cookies podem ser encontradas
em: https://cookiepedia.co.uk.
COOKIES ESTRITAMENTE NECESSÁRIOS
Estes cookies são necessários para que o site funcione e não podem ser desligados
nos nossos sistemas. São normalmente definidos apenas em resposta a ações feitas
por si que correspondem 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 site não funcionarão. Estes cookies não armazenam qualquer
informação de identificação pessoal.
Cookies utilizados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

f5avrbbbbbbbbbbbbbbbb
MSCAgencyId
f5avr1473519702aaaaaaaaaaaaaaaa
CMSPreferredCulture
OptanonConsent
OptanonAlertBoxClosed
f5_cspm
BIGipServerkentico-pool-http
ASP.NET_SessionId
BIGipServerkentico.app~kentico_pool
CMSCsrfCookie
CMSCookieLevel
CMSCurrentTheme
CMSMobileRedirected
Webauthtoken
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMSForumPostAnswer
CMSVotedPolls
CMSRatedDocuments
CMSShowDesktopVersion
. ASPXFORMSAUTH
CMSPreferredUICulture
CMSViewMode
CMSImpersonation
CMSUserWords
DisplayContentInDesignMode
DisplayContentInUIElementDesignMode
CMSMacroDesignerTab
CMSSplitMode
CMSPreviewState
CMSPropertyTab
CMSViewTab
CMSValidationTab
CMSEdVariantSliderPositions
CMSWebPartToolbarCategory
CMSWebPartToolbarMinimized
CMSCurrentDeviceProfileName
CMSCurrentDeviceProfileRotate
CMSUniGraph
CMSSessionToken
ABSelectorState
newsletter-signup-cookie
homeAgency
cookiePolicyApproved

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

gat_local
_ga
_gid
_hjIncludedInSample
_gat
_hjid
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Categorias

C

analytics.twitter.com

COOKIES FUNCIONAIS
Estes cookies permitem que o website ofereça funcionalidades e personalização
melhoradas. Podem ser estabelecidos por nós ou por terceiros cujos serviços
adicionámos às nossas páginas. Se não permitir estes cookies, alguns ou todos
estes serviços podem não funcionar corretamente.
Cookies utilizados:
•

usbls

COOKIES DIRECIONAIS
Estes cookies podem ser colocados através do nosso site pelos nossos parceiros
publicitários. Podem ser utilizados por essas empresas para construir um perfil dos
seus interesses e mostrar-lhe anúncios relevantes em outros sites. Eles não
armazenam diretamente informações pessoais, mas são baseados na identificação
única do seu browser e dispositivo de Internet. Se não permitir estes cookies, irá
experimentar publicidade menos direcionada.
Categorias

Cookies (Duração)

facebook.com

•
•

fbp (89 Dias)
fr (89 Dias)

doubleclick.net

•

ADI (389 Dias)

twitter.com

•

DI Personalizado (729 Dias)

Cookies de visitantes
Todos os cookies que são considerados cookies que identificam o visitante, ou seja,
cookies de rastreamento de usuários, que não são realmente necessários, mas que
são úteis para o proprietário do site.
Cookies utilizados:
•
•

VisitorStatus
Source

MEDWAY TRAINING, S.L.U.
Calle Sor Ángela de la Cruz N.º 2 - 11º C, 28020 Madrid | España
NIPC: B88111513 | Capital social: EUR 3.000
T (+34) 915 726 650
E esp-training@medway.com | W training.medway-iberia.com
Mod.GR-1015 Rev.1

6|7

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campaign
TrackedCampaigns
UrlReferrer
CurrentContact
CMSAB
CMSMVT
CMSNoTestMVT
CMSBodyClass
CMSEdCurrent
CMSUserPage
ChatLoggedInToken
ChatSupportLoggedInToken
__roomID
chat_autoinitchat_displayed_
chat_kick_roomid_
__openid_selector_*
CMSLandingPageLoaded
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