POLÍTICA DE COOKIES
No nosso site utilizamos os nossos próprios cookies e os cookies de terceiros para melhorar a experiência do utilizador.
Caso tenha prestado o seu consentimento, estará a aceitar o uso de cookies nas condições estabelecidas na presente
Política de Cookies. Esta política pode ser atualizada, pelo que o convidamos a revê-la regularmente.

| O QUE É UM COOKIE?
Um cookie é um ficheiro que é descarregado no seu computador quando acede a determinadas páginas da internet.
Os cookies permitem que um determinado website, entre outras coisas, armazene e recupere informação sobre os
hábitos de navegação de um usuário ou do seu equipamento. Dependendo da informação que contenham e da forma
como utilizam os seus equipamentos, os cookies podem ser utilizados para reconhecer o usuário.

| QUE TIPO DE COOKIES SÃO USADOS?
Os cookies que o BNP Paribas Cardif utiliza no seu site são os seguintes:
DESIGNAÇÃO
DE COOKIE

PHPSESSID

_ga

_gat

TIPO

DESCRIÇÃO

FORNECEDOR

DURAÇÃO

Técnico

Cookies que permitem o armazenamento das
preferências do utilizador, a configuração de desktop
e os reprodutores que utiliza. Estes cookies facilitarão
a sua navegação durante a sua próxima visita ao
nosso website e melhorarão a sua experiência de
utilizador.

Própria

3 horas

Analítico

Cookie definido por analytics.js; Biblioteca JavaScript
propriedade do Google. A biblioteca analytics.js faz
parte do Google Universal Analytics e utiliza este
cookie de origem que contém um identificador
anónimo utilizado para distinguir utilizadores.

Google

2 anos

Analítico

Cookie definido por analytics.js; Biblioteca JavaScript
propriedade do Google. A biblioteca analytics.js faz
parte do Google Universal Analytics e utiliza este
cookie de origem que contém um identificador para
diferenciar os diferentes objetos de rastreio criados
na sessão.

Google

1 minuto

| QUE INFORMAÇÕES SÃO RECOLHIDAS?
Através dos cookies de análise da web, são obtidas informações relacionadas com dispositivos e navegadores,
endereços IP e dados sobre a atividade em websites ou aplicações para medir e gerar relatórios estatísticos sobre as
interações dos utilizadores em sites e aplicativos que utilizam o Google Analytics. Estas informações permitem um
serviço melhor e mais apropriado deste portal. Estas informações são armazenadas automaticamente nos servidores

do Google aos quais não temos acesso, exceto os relatórios derivados dessa navegação.
Poderá
obter
mais
informações
sobre
o
Google
Analytics
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

no

link

Os servidores do Google podem estar localizados em países fora do Espaço Económico Europeu. No entanto, o Google
aderiu ao Acordo de Privacy Shield que garante os princípios mínimos em matéria de segurança dos dados.
De qualquer forma, as informações recolhidas, na maioria dos casos, são anónimas e não permitem a identificação do
utilizador.
Os restantes cookies utilizados não recolhem informações pessoais, sendo a sua finalidade o perfeito funcionamento
do site do ponto de vista técnico.

| C O M O D E S AT I V A R O U E X C L U I R C O O K I E S ?
O utilizador pode permitir, bloquear ou apagar os cookies instalados no seu equipamento a qualquer momento,
mediante a configuração das definições de privacidade do navegador que tenha instalado no seu dispositivo. Estes
procedimentos estão sujeitos a atualização ou modificação pelos técnicos dos navegadores, pelo que não podemos
garantir que eles estejam em conformidade com a versão mais recente disponível a cada momento.
De seguida, disponibilizamos ao utilizador links nos quais encontrará informação sobre como pode configurar as suas
preferências de cookies nos principais navegadores:


Internet Explorer:
manage-cookies



Safari: https://support.apple.com/pt-pt/HT201265



Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt&hlrm=en



Firefox:https://support.mozilla.org/pt-PT/kb/cookies-informacao-que-websites-guardam-no-seucomputador



Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/



Android: https://support.google.com/android/?hl=pt#topic=7313011



Windows Phone: https://support.microsoft.com/pt-pt/help/11696/windows-phone-7

https://support.microsoft.com/pt-pt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

Caso o utilizador decida desativar todos os cookies, a qualidade e a velocidade do serviço podem diminuir, sendo que
poderá perder o acesso a alguns dos serviços ou seções oferecidos no site. Pode encontrar mais informações sobre
cookies em: www.allaboutcookies.org ou www.youronlinechoices.eu.

| C OM O P OS S O S OLI C ITAR M AI S I NF ORM A Ç ÕE S ?
A qualquer momento, o utilizador pode fazer qualquer pergunta relacionada com o uso de cookies e com a nossa
Política de Cookies por e-mail para o seguinte endereço eletrónico (pt.encarregadoprotecaodados@cardif.com).

