Unimadeiras
Política de Cookies
Este website utiliza cookies
Utilizamos cookies para personalizar o conteúdo e os anúncios, fornecer funcionalidades de
redes sociais e analisar o nosso tráfego. Também partilhamos informações acerca da utilização
do site com os nossos parceiros de redes sociais, de publicidade e de análise, que as podem
combinar com outras informações que lhes forneceu ou recolhidas por estes a partir da sua
utilização dos respetivos serviços.
Declaração de Cookies
1.
2.
3.
4.
5.

Necessários
Preferências
Estatísticas
Marketing
Classificados

1. Necessários
Os cookies necessários ajudam a tornar um website útil, permitindo funções básicas, como a
navegação e o acesso à página para proteger áreas do website. O website pode não funcionar
corretamente sem estes cookies.
Nome
CookieConsent

Fornecedor
Cookiebot

CONSENT

YouTube

Finalidade
Stores the
user's cookie
consent state
for the current
domain.
Used to detect
if the visitor has
accepted the
marketing
category in the
cookie banner.
This cookie is
necessary for
GDPRcompliance of
the website.

Validade
1 ano

Tipo
HTTP

2 anos

HTTP

2. Preferências
Os cookies de preferência permitem que um website memorize as informações que mudam o
comportamento ou o aspeto do website, como o seu idioma preferido ou a região em que se
você encontra.
Não utilizamos cookies deste tipo

3. Estatísticas
Os cookies de estatística ajudam os proprietários de websites a entenderem como os
visitantes interagem com os websites, recolhendo e divulgando informações de forma
anónima.
Nome
_ga

Fornecedor
Google

_gat

Google

_gid

Google

Finalidade
Registers a
unique ID that is
used to
generate
statistical data
on how the
visitor uses the
website.
Used by Google
Analytics to
throttle request
rate.
Registers a
unique ID that is
used to
generate
statistical data
on how the
visitor uses the
website.

Validade
2 anos

Tipo
HTTP

1 dia

HTTP

1 dia

HTTP

4. Marketing
Os cookies de marketing são utilizados para acompanhar os visitantes pelos websites. A
intenção é exibir anúncios que sejam relevantes e apelativos para o utilizador individual e,
logo, mais valiosos para os editores e anunciantes independentes.
Nome
tr

Fornecedor
Meta
Platforms,
Inc.

_fbp

Meta
Platforms,
Inc.

Finalidade
Used by
Facebook to
deliver a series
of
advertisement
products such
as real time
bidding from
third party
advertisers.
Used by
Facebook to
deliver a series
of
advertisement
products such
as real time

Validade
Session

Tipo
Pixel

3 meses

HTTP

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube

YSC

YouTube

ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY YouTube

yt-remote-cast-installed

Youtube

yt-remote-connected-devices

YouTube

yt-remote-device-id

YouTube

bidding from
third party
advertisers.
Tries to
estimate the
users'
bandwidth on
pages with
integrated
YouTube
videos.
Registers a
unique ID to
keep statistics
of what videos
from YouTube
the user has
seen.
Stores the
user's video
player
preferences
using
embedded
YouTube
vídeo.
Stores the
user's video
player
preferences
using
embedded
YouTube
vídeo.
Stores the
user's video
player
preferences
using
embedded
YouTube
vídeo.
Stores the
user's video
player
preferences
using
embedded
YouTube
vídeo.

179 dias

HTTP

Session

HTTP

Persistent

HTML

Session

HTML

Persistent

HTML

Persistent

HTML

yt-remote-fast-check-period

YouTube

yt-remote-session-app

YouTube

yt-remote-session-name

Youtube

Stores the
user's video
player
preferences
using
embedded
YouTube
vídeo.
Stores the
user's video
player
preferences
using
embedded
YouTube
vídeo.
Stores the
user's video
player
preferences
using
embedded
YouTube
vídeo.

Session

HTML

Session

HTML

Session

HTML

5. Classificados
Os cookies não classificados são cookies que estão em processo de classificação, juntamente
com os fornecedores de cookies individuais.
Não utilizamos cookies deste tipo.

Sobre as Cookies
Os cookies são pequenos ficheiros de texto que podem ser utilizados por websites para tornar
a experiência do utilizador mais eficiente.
A lei diz que podemos armazenar cookies no seu dispositivo se forem estritamente necessários
para o funcionamento deste site. Para todos os outros tipos de cookies precisamos da sua
permissão.
Este site utiliza diferentes tipos de cookies. Alguns cookies são colocados por serviços
independentes que aparecem nas nossas páginas.
Pode a qualquer momento alterar ou retirar o seu consentimento da Declaração de Cookies no
nosso website. Consulte aqui a nossa Política de Cookies.
Saiba mais sobre quem somos, como pode contactar-nos e como processamos os dados
pessoais na nossa Política de Privacidade.

Indique seu ID de consentimento e a data quando entrar em contato connosco sobre o seu
consentimento.

-------

O website UNIMADEIRAS utiliza cookies para melhorar o seu desempenho e a experiência do
utilizador. Saiba mais sobre o que são cookies e como os utilizamos.
O QUE SÃO COOKIES?
"Cookies" são pequenos ficheiros de texto que são armazenados no seu computador ou no seu
dispositivo móvel através do navegador de internet (browser), retendo apenas informação
relacionada com as suas preferências, não incluindo, como tal, os seus dados pessoais. A
colocação de cookies ajudará o website a reconhecer o seu dispositivo na próxima vez que o
utilizador o visita.
Usamos o termo cookies nesta política para referir todos os ficheiros que recolhem
informações desta forma.
Os cookies utilizados não recolhem informação que identifica o utilizador. Os cookies recolhem
informações genéricas, designadamente a forma como os utilizadores chegam e utilizam os
websites ou a zona do país/países através do qual acedem ao website, etc.
Os cookies retêm apenas informação relacionada com as suas preferências. A qualquer
momento o utilizador pode, através do seu navegador de internet (browser) decidir ser
notificado sobre a receção de cookies, bem como bloquear a respetiva entrada no seu sistema.
A recusa de uso de cookies no website, pode resultar na impossibilidade de ter acesso a
algumas das suas áreas ou de receber informação personalizada.
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.
OS COOKIES PODEM SER:
Cookies Permanentes - Ficam armazenados, por tempo variável, ao nível do navegador de
internet (browser) nos seus dispositivos de acesso (pc, mobile e tablet) e são utilizados sempre
que o utilizador faz uma nova visita ao website. Geralmente são utilizados para direcionar a
navegação de acordo com os interesses do utilizador, permitindo-nos prestar um serviço mais
personalizado.
Cookies de Sessão - São temporários, permanecem nos cookies do seu navegador de internet
(browser) até sair do website. A informação obtida permite identificar problemas e fornecer
uma melhor experiência de navegação.
COMO GERIR OS COOKIES?

Todos os navegadores de internet (browsers) permitem ao utilizador aceitar, recusar ou
apagar cookies, nomeadamente através da seleção das definições apropriadas no respetivo
navegador de internet (browser).
Depois de autorizar o uso de cookies, o utilizador pode sempre desativar parte ou a totalidade
dos nossos cookies. Para o efeito, o utilizador deve seguir as seguintes instruções, tendo em
conta o navegador de internet utilizado:
Internet Explorer - http://windows.microsoft.com/pt-PT/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Mozilla Firefox - http://support.mozilla.org/ptPT/kb/Activar%20e%20Desactivar%20cookies?redirectlocale=enUS&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookiesMozilla Firefox
Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pt&answer=95647&topic=14666&ctx=t
opic
Safari Web e IOS - http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pt_PT
Outros navegadores de internet (browser)- Por favor, procure no menu "ajuda" do navegador
de internet (browser) ou contacte o fornecedor do navegador de internet (browser).
NOTA: Recordamos que ao desativar os cookies, partes do nosso website podem não funcionar
corretamente.
LINKS
Para obter mais informações sobre cookies e a respetiva utilização, sugerimos que consulte
mais informação (em versão inglesa):
www.allaboutcookies.org

