Política de Cookies
A presente Política de Cookies esclarece quais são os tipos de cookies utilizados pelo LAR
MARISTA de ERMESINDE (LME) no seu website www.maristasermesinde.org, ficando excluídos
outros sites do grupo. A leitura desta política é importante, pois ao continuar a navegar no nosso
website concorda com o uso de cookies no seu browser e dispositivos utilizados, exceto se os
tiver desativado.
Segundo a política de Cookies do LME, todos os dados fornecidos pelos utilizadores do website
www.maristasermesinde.org, são sigilosos e intransmissíveis. A recolha e gestão da informação
realiza-se com as medidas de segurança adequadas a impedir o extravio ou manipulação ilícita.
É possível escolher os tipos de cookies que podem ser descarregados para o seu dispositivo de
acesso à internet (computador, telemóvel, tablet, etc.) através das definições de privacidade nas
opções do navegador de internet que utiliza (doravante designado browser).
1. O que são cookies?
Os cookies são ficheiros informáticos que contêm uma sequência de números e letras que
permitem identificar de forma única o seu dispositivo de acesso à internet, mas podem conter
outras informações tais como as suas preferências de navegação num determinado site.
Os cookies são descarregados através do browser para o seu dispositivo de acesso à internet
(computador, telemóvel, tablet, etc.) quando acede a determinados sites. Pode obter mais
informação sobre cookies em: www.allaboutcookies.org e EU Internet Hanbbook
2. Tipos de cookies utilizados e as suas finalidades
Os cookies são classificados pelo seu ciclo de vida e domínio a que pertencem. Relativamente ao
ciclo de vida os cookies podem ser:
• Cookies permanentes, ficam residentes no seu dispositivo de acesso à internet durante um
determinado período de tempo.
• Cookies de sessão, são temporários e são apagados do seu dispositivo de acesso à internet,
quando o browser é fechado.
Quanto ao domínio a que pertencem, os cookies podem ser:
• Cookies próprios (First party cookies), são descarregados pelo site que está a visitar e
partilham o mesmo domínio.
• Cookies de terceiros (Third party cookies). São descarregados para o seu dispositivo de
acesso à internet por sites de um domínio diferente daquele que está a visitar. Isto pode
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acontecer, por exemplo, em sites que têm banners com publicidade ou ligações (“links”) de
uma terceira entidade.
Os cookies podem ainda ser classificados da seguinte forma:
•

•

•

•

Cookies Necessários / essenciais – São fundamentais para aceder a áreas específicas do
website. Permitem a navegação no website e a utilização das suas aplicações, tal como o
acesso a áreas seguras através de login. Estes Cookies não recolhem informação sobre o
utilizador que possa ser utilizada para fins de marketing ou de identificar as visitas do
utilizador a websites. Sem eles, certos serviços não podem ser prestados.
Cookies Estatísticos / analíticos – Permitem analisar a forma como os utilizadores usam o
website e monitorizar o desempenho do mesmo, conhecendo quais as páginas mais
populares. Estes cookies são utilizados apenas para efeitos de criação e análise estatística.
Cookies Performance / funcionais – Permitem relembrar as preferências do utilizador
relativamente à navegação no site. Assim, o utilizador não necessita de o reconfigurar e
personalizar cada vez que o visita.
Cookies de Marketing / publicidade – Permite direcionar a publicidade em função dos
interesses e hábitos de utilização de cada utilizador dentro e fora do nosso website. Estes
cookies são utilizados para suportar a realização de ações de marketing e comunicação mais
direcionada, ajudando também a medir a eficácia da publicidade.

O website do LME utiliza os seguintes cookies:
Cookies
ci_session
Language

Persistentes / Sessão
Sessão
Sessão

Próprios / Terceiros
Próprio - Necessário
Próprio – Performance

Duração / Validade

O LME não partilha informação do seu website com sites de terceiros.
3. Hiperligações
O website do LME poderá incluir hiperligações (“Links”) para outros websites que não estejam
sob a nossa supervisão. Nos limites máximos permitidos pela legislação aplicável, não temos
qualquer responsabilidade pela privacidade e proteção da informação ou pelo conteúdo destes
websites,
4. Gestão de cookies
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O utilizador pode aceitar, recusar ou remover cookies através da gestão das definições do
seu browser, sendo sempre dada a possibilidade ao utilizador de alterar as suas permissões. O
utilizador pode configurar os cookies no menu “opções” ou “preferências” do seu browser.
Caso o utilizador opte por desativar cookies pode impedir que alguns serviços funcionem
corretamente, afetando, parcial ou totalmente, a sua experiência de navegação. Para gerir a
utilização de cookies devem ser consultadas nas opções de ajuda dos browsers, os
procedimentos a utilizar. Para mais informação da gestão de cookies no seu browser
consulte: manage cookies
5. Atualização da Política de Cookies
A presente Política de Cookies é periodicamente revista pelo LME, pelo que o seu conteúdo pode
sofrer atualizações. assim que recomendamos uma consulta regular da mesma. Ao utilizar o
nosso site está a concordar com as presentes condições e aceita a recolha e uso das suas
informações tal como estabelecido.
Versão atualizada outubro / 2018
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