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Política de Cookies

O QUE SÃO COOKIES
As cookies são pequenos ficheiros de texto enviados para o seu computador ou dispositivo móvel
quando visita websites. As cookies ajudam os websites a armazenar e recuperar informação sobre os
seus hábitos de navegação por forma a personalizar a navegação de acordo com as suas preferências.
COOKIES UTILIZADAS NO SITE
Cookies de sessão: são cookies temporárias que permanecem arquivadas no navegador até que o
utilizador abandone a página web, pelo que não fica qualquer registo no disco rígido do utilizador. A
Informação recolhida por estas cookies serve para analisar padrões de tráfego do site, o que nos permite melhorar o conteúdo e a navegabilidade do site.
Cookies de análise: São aquelas que, sendo tratadas por nós ou por terceiros, nos permitem quantificar o número de utilizadores e realizar a medição e análise estatística de como os utilizadores usam o
site. Examinamos a navegação no nosso site, com o objetivo de melhorar o fornecimento de produtos
e serviços que lhe disponibilizamos.
Cookies publicitárias, de identificação e profiling: São aquelas que, sendo tratadas por nós ou por
terceiros, nos permitem gerir de uma forma mais eficiente a oferta de espaços publicitários que existem no site, podendo analisar os seus hábitos de navegação e mostrar-lhe publicidade relacionada com
o seu perfil de navegação. Usamos cookies de identificação e de profiling para personalizar e facilitar
a navegação de acordo com as suas preferências, nomeadamente evitando a necessidade de introduzir
repetidamente as mesmas informações.
EXEMPLOS PRÁTICOS
Cookies próprias: Utilizados pelo Instituto de S. Miguel no site para manter os Planos selecionados
pelo utilizador.
Cookies de sessão:
a) Associam o que escolhe ao seu carrinho de compras;
b) Armazenam informação para mostrar as páginas de forma mais rápida;
c) Indicam se está atualmente logado no site;
d) Indicam os IDs de sessão no servidor;
e) Guardam os últimos produtos visualizados;
f) Guardam informação sobre as pesquisas;
g) Indicam se o utilizador autoriza o uso de cookies.

Cookies de terceiros:
a) Utilizadas para distinguir utilizadores e sessões;
b) Utilizadas para determinar novas visitas e sessões;
c) Armazenam a fonte de tráfego para explicar como o utilizador chega ao nosso site;
d) Usadas para identificar utilizadores e prevenir usos fraudulentos de dados de utilizadores e proteger
dados de utilizadores de terceiros;
e) Utilizadas para personalizar publicidade;
f) Utilizadas para permitir ao site recordar preferências de navegação, idioma, região, etc.
Outros Cookies:
a) Analíticas web e vídeos;
b) Utilizadas para determinar que servidor mostra a informação ao utilizador;
c) Utilizadas para seguir as sessões ativas;
d) Utilizadas para determinar se as cookies estão ativas;
e) Utilizadas para medir o tempo de resposta dos utilizadores;
f) Utilizadas para identificar quantas vezes um utilizador nos visitou, que produtos comprou e a que
preço comprou.
g) E, ainda, para saber se é a primeira visita ao site ou não.
COMO CONFIGURAR COOKIES NO SITE:

Caso opte por desativar as cookies que utilizamos isso poderá ter impacto na navegação, nomeadamente, poderá ter uma navegação limitada e não receber informação personalizada no decurso da
utilização. O Instituto de S. Miguel pode rever esta Política de Cookies e fazer alterações, sendo por
isso aconselhado a todos os utilizadores que a revejam periodicamente.
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