
POLÍTICA DE COOKIES 

 

Esta política de cookies é elaborada em cumprimento das obrigações previstas 

no artigo 22.2 da Lei 34/2002, de 11 de julho, sobre serviços da sociedade da 

informação e comércio eletrónico (doravante, LSSI), em relação com o RGPD e 

a Lei Orgânica 3 /2018, de 5 de dezembro, sobre Proteção de Dados e garantia 

de direitos digitais (LOPDGDD), devido à revisão do Comité Europeu de 

Proteção de Dados (CEPD) no mês de maio de 2020 nas Diretrizes 05/2020 

sobre consentimento. 

 

1. DEFINIÇÃO E FUNÇÃO DOS COOKIES 

Um cookie é qualquer tipo de dispositivo de armazenamento e recuperação de 

dados que é usado no equipamento terminal de um utilizador com a finalidade 

de armazenar informações e recuperar a informação já armazenada. 

Os cookies são usados para o uso desta página Web. Os cookies que podem 

ser usados são associados apenas ao navegador de um computador específico 

(um utilizador anónimo) e não fornecem por si mesmos nenhum dado pessoal 

do utilizador. Podem ser utilizados os seguintes tipos de cookies, agrupados pela 

sua finalidade: 

- Cookies técnicos: permitem ao utilizador navegar pela página web e utilizar 

as diferentes opções ou serviços nela existentes; por exemplo, controlar o 

tráfego e a comunicação de dados, identificar a sessão, aceder a partes de 

acesso restrito, recordar os elementos que compõem uma encomenda, efetuar 

o processo de compra de uma encomenda, solicitar a inscrição ou participação 

num evento, utilizar elementos de segurança enquanto navega ou armazena, 

distribui e/ou partilha conteúdo. Estes cookies são necessários para o 

funcionamento do serviço oferecido.  

- Cookies de preferências ou personalização: permitem que as informações 

sejam lembradas para que o utilizador possa aceder ao serviço com 

determinadas características que podem diferenciar a sua experiência da de 

outros utilizadores, como, por exemplo, o idioma, o número de resultados a 

serem exibidos quando o utilizador realiza uma pesquisa, a aparência ou 

conteúdo do serviço dependendo do tipo de navegador através do qual o 

utilizador acede ao serviço ou à região donde acede ao serviço, etc. 

- Cookies de análises ou medição: permitem quantificar o número de 

utilizadores e assim efetuar a medição e análise estatística da utilização e 

atividade efetuada pelos utilizadores do nosso website, bem como a elaboração 

de perfis de navegação dos utilizadores nestas páginas e nas nossas aplicações, 

tudo com o fim de introduzir melhorias. 

- Cookies de publicidade comportamental: armazenam informação sobre o 

comportamento dos utilizadores obtida através da observação contínua dos seus 



hábitos de navegação, o que permite desenvolver um perfil específico para a 

apresentação de publicidade com base no mesmo. 

Os cookies próprios são aqueles criados ou geridos pelo responsável da página 

web. Cookies de terceiros são aqueles geridos por prestadores de serviços 

técnicos, de análise, de redes sociais, de personalização e de publicidade 

(incluindo publicidade comportamental) exteriores ao responsável da página 

web. 

 

2. TIPO DE COOKIES UTILIZADOS 

Os cookies utilizados neste site e a finalidade específica de cada um deles são 

as seguintes: 

Cookie Titular Duração Categoria Fornecedor 

_ utma Google 730 dias medição Google Analytics 

_ utmb Google 30 min. medição 
Google Analytics 

_ utmc Google Sessão medição Google Analytics 

_ utmt Google 10 min. medição 
Google Analytics 

_ utmv Google Sessão medição 
Google Analytics 

_ utmz Google 182 dias, 12 h medição Google Analytics 

rc: a Google Persistente Funcional Google Recaptcha 

 

3. CONFIGURAR COOKIES 

Esta página da web contém links para sites de terceiros, cujas políticas de 

privacidade são alheias ao titular desta web. Ao aceder a tais sites, tu podes 

decidir se aceitas suas políticas de privacidade e de cookies. 

3.1 DESATIVAR OU ELIMINAR COOKIES 

O utilizador tem a possibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado 

no ecrã da receção de cookies e evitar a sua instalação no seu disco rígido. 

Todos os navegadores permitem que tu faças alterações para desativar a 

configuração de cookies. Essas configurações estão localizadas no menu 

"opções" ou "preferências" do teu navegador. Abaixo, tu podes encontrar os links 

para cada navegador para ativar ou desativar os cookies seguindo as instruções: 

 - Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies  

 - Firefox: http://goo.gl/F5pHX  

-Chrome: 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647  

- Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es 

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://goo.gl/F5pHX
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es


- Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042  

- Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/  

Informamos-te, no entanto, que existe a possibilidade de que a desativação de 

um cookie impeça ou dificulte a navegação ou a prestação dos serviços 

oferecidos neste site. 

 

4. TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS  

Poderá informar-se sobre as transferências para países terceiros que, se for o 

caso, são efetuadas por terceiros (Google) identificados nesta política de cookies 

nas respetivas políticas: https://policies.google.com/privacy?hl=es  

 

5. DECISÕES AUTOMATIZADAS 

Para a criação de perfis, não são tomadas decisões automatizadas com efeitos 

legais para o usuário ou que o afetem significativamente de maneira semelhante. 

 

6. PERÍODO DE CONSERVAÇÃO 

Os dados pessoais obtidos com a utilização de cookies serão conservados pelo 

período indicado na coluna descritiva "Duração". Após o referido prazo de 

prescrição, seus dados serão excluídos. 

 
7. MAIS INFORMAÇÃO 
 

Para mais informações sobre o tratamento dos seus dados, pode consultar a 
nossa Política de Privacidade. 

Se tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão sobre a Política de Cookies, 
pode escrever para o endereço de correio eletrónico: 
pte.comunicacion@stjteresianas.org. 
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http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
https://policies.google.com/privacy?hl=es
https://colegiolusobritanico.com/images/home/Legal_Compliance/Politica_de_privacidad_PORT_v1.pdf
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