Informações sobre a utilização de cookies
Utilização de cookies
www.thdlab.com.br ou o “Site” utiliza Cookies para tornar os serviços simples e eficientes para os
utilizadores que visualizam as páginas de www.thdlab.com.br.

Os utilizadores que visitarem o site vão inserir a quantidade mínima de informações nos
dispositivos, computador e dispositivos móveis, em pequenos ficheiros de texto chamados
"cookies" memorizados nas diretorias usadas pelo navegador do Utilizador.
Existem vários tipos de cookies, alguns para tornar mais eficaz a utilização do site, outros para
ativar determinadas funcionalidades.
Uma análise mais detalhada dos nossos cookies possibilita:
•
•
•

memorizar as preferências inseridas
Não reintroduzir as mesmas informações várias vezes durante a visita, tais como o nome do
utilizador e a palavra-passe
analisar a utilização dos serviços e dos conteúdos fornecidos pelo posizionamento-seo.com
para otimizar a experiência de navegação e os serviços oferecidos

Tipos de Cookies utilizados por www.thdlab.com.br
São vários os tipos de cookies usados por www.thdlab.com.br em função da finalidade de utilização,
conforme descrito a seguir

Cookies Técnicos
Este tipo de cookie permite o funcionamento correto de algumas secções do Site. Existem duas
categorias: persistentes e de sessão:
•
•

persistentes: após fechar o browser não são destruídos, permanecem ativos por um período
definido
de sessão: são destruídos ao fechar o navegador

Estes cookies enviados a partir do nosso domínio são necessários para visualizar corretamente o
site e, no que se refere aos serviços técnicos oferecidos, serão portanto sempre utilizados e
enviados, a não ser que o utilizador mude as configurações do seu browser (invalidando assim a
visualização das páginas do site).

Cookies analíticos
Os cookies desta categoria são utilizados para reunir informações sobre a utilização do
site. www.thdlab.com.br irá utilizar estas informações em análises estatísticas anónimas a fim de
melhorar a utilização do site e tornar o conteúdo mais interessante e relevante para os utilizadores.
Este tipo de cookies recolhe dados de forma anónima sobre a atividade dos utilizadores e sobre
como chegaram ao Site. Os cookies analíticos são enviados a partir do Próprio Site ou através de
domínios de terceiros.

Cookies de análise de serviços de terceiros

Estes cookies são usados para recolher informações sobre a utilização do site por parte dos
utilizadores de forma anónima, tais como páginas visitadas, tempo de permanência, origem do
tráfego, proveniência geográfica, idade, sexo e interesses para efeitos de campanhas de marketing.
Estes cookies são enviados a partir de domínios de terceiros que são externos ao Site.

Cookies para integrar produtos e funcionalidades de software de terceiros
Este tipo de cookies integra nas páginas do site funcionalidades desenvolvidas por terceiros, tais
como os ícones e as preferências expressas nas redes sociais a fim de partilhar os conteúdos do site
ou para a utilização de serviços de software de terceiros (como os software para gerar mapas e
outros softwares que oferecem serviços adicionais). Estes cookies são enviados a partir de domínios
de terceiros e de sites de parceiros que oferecem as suas funcionalidades através das páginas do
Site.

www.thdlab.com.br, em conformidade com a legislação aplicável, não é obrigado a solicitar o

consentimento para os cookies técnicos e analíticos, sendo estes necessários para fornecer os
serviços solicitados.
Para todos os outros tipos de cookies o consentimento pode ser expresso pelo Utilizador através de
um ou mais dos seguintes modos:
•
•

Mediante configurações específicas do browser utilizado ou dos respetivos programas
informáticos utilizados para navegar pelas páginas que compõem o site.
Mediante alteração das configurações no que se refere à utilização dos serviços de
terceiros

Ambas estas soluções poderão impedir que o utilizador faça uso ou visualize partes do site.
Sites e serviços de terceiros
O site pode conter links para outros sites que têm a sua própria informação de privacidade, que pode
ser diferente da adotada pelo www.thdlab.com.br e, portanto, não é responsável por esses sites.

Cookies utilizados por www.thdlab.com.br
Segue a lista de cookies técnicos e analíticos utilizados por este site:
•
•
•
•

__utma – persistente – tempo de visita do utilizador – necessário ao serviço de terceiros
Google webmasters e Analytics. Duração 2 anos
__utmb – persistente – taxa de abandono do utilizador (valor aproximado) – necessário ao
serviço de terceiros Google Analytics. Duração 30 minutos
__utmc – persistente – taxa de abandono do utilizador (valor aproximado) – necessário ao
serviço de terceiros Google Analytics. Dura até o fechamento do navegador
__ utmt – persistente – rastreia usuário solicita número – necessário ao serviço de terceiros
Google Analytics. Duração 10 minutos

•
•

__ utmz – persistente – proveniente do utilizador – necessário ao serviço de terceiros Google
Analytics. Duração 6 meses
_ga – persistente – utilizados para distinguir os utilizadores – necessário a terceiros Google
Analytics. Duração 2 anos

Cookies de terceiros:
•

is_unique – persistente – estatísticas de visualização – a partir do site statcounter.com. Duração
5 anos

Como desativar os cookies usando a configuração do browser
Chrome
1. Executar o Browser Chrome
2. Clique no menu
da barra de ferramentas do navegador ao lado da janela onde se insere
o url de navegação
3. Selecione Definições
4. Clique em Mostrar Definições Avançadas
5. Na secção “Privacidade", clique no botão “Definições de conteúdo"
6. Na secção “Cookies” é possível alterar as seguintes definições relativas aos cookies:
o Guardar os dados localmente
o Alterar os dados localmente somente até o navegador fechar
o Não permitir aos sites que configurem os cookies
o Bloquear os cookies de terceiros e os dados do site
o Gerir as exceções para alguns sites internet
o Eliminar um ou todos os cookies
Para mais informações visite a página especialmente dedicada.
Mozilla Firefox
1. Executar o Browser Mozilla Firefox
2. Clique no menu da barra de ferramentas do navegador ao lado da janela onde se insere o
url de navegação
3. Selecione Opções
4. Selecione o painel Privacidade
5. Clique em Mostrar Definições avançadas
6. Na secção “Privacidade", clique no botão “Definições de conteúdo"
7. Na secção “Rastreamento”, é possível alterar as seguintes configurações de cookies:
o Solicitar aos sites para não efetuarem qualquer rastreamento
o Comunicar aos sites a disponibilidade para ser rastreado
o Não comunicar qualquer preferência relativamente ao rastreamento dos dados
pessoais
8. A partir da secção “Cronologia” é possível:
o Ao ativar ”Utilizar definições personalizadas», selecionar aceitar cookies de terceiros
(sempre a partir dos sites mais visitados ou nunca visitados) e guardá-los durante um
período determinado (até terminar o prazo, quando fechar o Firefox ou perguntar de
cada vez)

o

Remover cada um dos cookies guardados

Para mais informações visite a página especialmente dedicada.
Internet Explorer
1. Executar o Internet Explorer
2. Clique no botão Ferramentas e escolha Opções da Internet
3. Clique em Privacidade e na secção Definições altere a opção na janela deslizante, em
função da ação pretendida para os cookies:
o Bloquear todos os cookies
o Permitir todos os cookies
o Seleção dos sites a partir dos quais obter cookies: mover o cursor para uma posição
intermédia de modo a não bloquear ou permitir todos os cookies e, em seguida,
premir em Sites, na caixa Endereço Web site, entrar num site internet e clique em
Bloquear ou Permitir
Para mais informações visite a página especialmente dedicada.
Safari 6
1. Executar o Browser Safari
2. Clique em Safari, selecione Preferências e prima em Privacidade
3. Na secção Bloquear Cookies especifique que o Safari deve aceitar os cookies dos sites
internet.
4. Para ver quais os sites guardados pelos cookies clique em Detalhes
Para mais informações visite a página especialmente dedicada.
Safari iOS (dispositivos móveis)
1. Execute o Browser Safari iOS
2. Toque em Definições e, em seguida, em Safari
3. Toque em Bloquear Cookies e escolha entre as diferentes opções: “Nunca”, “De terceiros e
publicidade” ou “Sempre”
4. Para eliminar todos os cookies guardados pelo Safari, toque em Definições e em seguida em
Safari e no fim em Eliminar Cookies e dados
Para mais informações visite a página especialmente dedicada.
Opera
1. Executar o Browser Opera
2. Clique em Preferências e, em seguida, em Avançadas e por fim em Cookies
3. Selecione uma das seguintes opções:
o Aceitar todos os cookies
o Aceitar os cookies somente do site que se está a visitar: os cookies de terceiros e que
são enviados a partir de um domínio diferente do que está a ser visitado serão
rejeitados
o Nunca aceitar os cookies: Nenhum cookie será guardado

Para mais informações visite página especialmente dedicada.

Como desativar os cookies de terceiros
•
•
•

Serviços de Google
Facebook
Twitter

Esta página é visível, através de links na parte inferior de todas as páginas do site em conformidade
com o art. 122, segundo parágrafo do D.L. 196/2003 e na sequência dos modos simplificados para
as informações e a obtenção do consentimento para a utilização de cookies, publicado na Gazzetta
Ufficiale [Diário da República] n.º 126, de 3 de junho de 2014 e respetivo registo n º 229, de 8 de
maio de 2014.

