
POLÍTICA DE COOKIES (MODELO) 

 

INFORMAÇÃO SOBRE COOKIES 

Devido à entrada em vigor da referente modificação da «Ley de Servicios de la Sociedad de la 

Información» (LSSICE) estabelecida pelo Real Decreto 13/2012, é obrigatório obter o consentimento 
expresso do usuário de todas as páginas web que usam cookies dispensáveis, antes que este 
navegue por elas.  

 

O QUE SÃO OS COOKIES? 

Os cookies e outras tecnologias semelhantes, tais como local shared objects, flash cookies ou 
pixéis, são ferramentas empregues pelos servidores web para armazenar e recuperar informação 

acerca dos seus visitantes, assim como para oferecer um correto funcionamento do sítio web. 
 
Mediante o uso destes dispositivos é permitido ao servidor web recordar alguns dados relativos ao 

usuário, como as suas preferências de visualização de páginas desse servidor, nome e palavra-
passe, produtos que mais lhe interessam, etc. 

 

COOKIES AFETADOS PELA LEGISLAÇÃO E COOKIES EXCLUÍDAS 
Segundo a diretiva da UE, os cookies que requerem consentimento informado por parte do usuário 
são os cookies analíticos, os de publicidade e de afiliação, ficando excluídos os de caráter técnico e 

os necessários para o funcionamento do sítio web ou para a prestação de serviços expressamente 
solicitados pelo usuário. 

 

TIPOS DE COOKIES UTILIZADOS NESTE SÍTIO WEB 

SEGUNDO A FINALIDADE  

• Cookies técnicos e funcionais: são aqueles que permitem ao usuário a navegação 

através duma página web, plataforma ou aplicação e a utilização das diferentes opções ou 
serviços que nela existam.  

• Cookies analíticos: são aqueles que permitem ao responsável das mesmas o seguimento 

e análise do comportamento dos usuários dos sítios web ao qual estão vinculados. A 
informação recolhida mediante este tipo de cookies utiliza-se na medição de atividade dos 
sítios web, aplicação ou plataforma e para a elaboração de perfis de navegação dos 

usuários dos ditos sítios, aplicações e plataformas, com a finalidade de introduzir melhorias 
na função de análise dos dados de uso do serviço feito pelos usuários. 

• Cookies publicitários: são aqueles que permitem a gestão dos espaços publicitários, da 

forma mais eficaz possível, e que o editor haja incluído numa página web, aplicação ou 
plataforma desde a qual presta o serviço solicitado com base em critérios como o conteúdo 

editado ou a frequência na qual se exibem os anúncios.  

• Cookies de publicidade comportamental: recolhem informação sobre as preferências e 

escolhas pessoais do usuário (retargeting) para permitir a gestão dos espaços publicitários, 
da forma mais eficaz possível, e que o editor haja incluído numa página web, aplicação ou 
plataforma desde a qual presta o serviço solicitado. 

• Cookies sociais: são estabelecidos pelas plataformas de redes sociais nos serviços para 

permitir-lhe partilhar conteúdo com os seus amigos e redes. As plataformas de social media 
têm a capacidade de rastrear a sua atividade em linha fora dos Serviços. Isto pode afetar o 

conteúdo e as mensagens que vê em outros serviços que visita. 

• Cookies de afiliados: permitem fazer um seguimento das visitas procedentes de outras 

webs, con as que o sítio web estabelece um contrato de afiliação (empresas de afiliação). 

• Cookies de segurança: armazenam informação criptografada para evitar que os dados 

guardados nelas estejam vulneráveis a ataques maliciosos de terceiros. 

 
SEGUNDO A PROPRIEDADE  

• Cookies próprios: são aqueles que se enviam ao equipamento terminal do usuário, desde 

um equipamento ou domínio gerido pelo próprio editor e desde que prestado o serviço 
solicitado pelo usuário.  

• Cookies de terceiros: são aqueles que se enviam ao equipamento terminal do usuário, 

desde em equipamento ou domínio que não seja gerido pelo editor, mas sim por outra 
entidade que trata os dados obtidos através dos cookies. 



 
SEGUNDO O PRAZO DE PRESERVAÇÃO 
 

• Cookies de sessão: são um tipo de cookies desenhados para coletar e armazenar dados 

enquanto o usuário acede a uma página web. 

• Cookies persistentes: são um tipo de cookies nos quais os dados continuam 

armazenados no terminal e podem ser acedidos e tratados durante um período definido 
pelo responsável do cookie, e que pode ir de uns minutos a vários anos. 

 

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

EURONIT FACHADAS Y CUBIERTAS S.L. é o Responsável pelo tratamento dos dados pessoais 

do Interessado e lhe informa que esses dados serão tratados em conformidade com o disposto no 
Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (RGPD), pelo que se lhe faculta a seguinte 
informação de tratamento: 

Finalidades do tratamento: segundo se especifica no capítulo de cookies que se utiliza neste sítio 
web. 

Legitimação do tratamento: por consentimento do interessado (art. 6.1 RGPD).  

Critérios de conservação dos dados: segundo se especifica no capítulo de cookies utilizadas na 

web. 

Comunicação dos dados: não se comunicarão os dados a terceiros, exceto em cookies de 
propriedade de terceiros ou por obrigação legal. 

Direitos que assistem ao Interessado: 

- Direito a retirar o consentimento a qualquer momento. 
- Direito de acesso, retificação, portabilidade e supressão dos seus dados e à limitação ou oposição 

ao seu tratamento. 
- Direito a apresentar uma reclamação perante a Autoridade de Controlo (www.aepd.es) se, no seu 
entendimento, o tratamento efetuado não se ajusta à legislação vigente. 

Dados de contacto para exercer os seus direitos: 

EURONIT FACHADAS Y CUBIERTAS S.L.. CTRA CI 601 KM 21 PARQUE EMPRESARIAL 
PORTILLO, - 47160 PORTILLO (Valladolid). Email: dpr.euronit@etexgroup.com 
 

PAINEL DE CONFIGURAÇÃO 

COOKIES TÉCNICOS E FUNCIONAIS 
Não precisam do consentimento do usuário 

NOME TIPO PROPRIEDADE FINALIDADE PRAZO OBSERVAÇÕES 

PHPSESSID Técnico Próprio 
Contém o identificador 
da sessão 

Ao fechar o 
navegador 

Sessão 

_lang Técnico Próprio 
Contém o idioma da 
sessão 

Ao fechar o 
navegador 

Sessão 

ac_cookies Técnico Próprio 
Contém o valor de se foi 
aceite a instalação de 
cookies 

1 ano Persistente 

contador Técnico Próprio Utiliza-se para efetuar a 1 ano Persistente 



contagem do número de 
acessos à página por 
sessão 

viewed_cookie_policy Técnico Próprio 

Utiliza-se para recordar 
as suas preferências 
sobre a Política de 
Cookies estabelecida 

1 ano Persistente 

_icl_current_language Técnico Próprio 

Utiliza-se para recordar o 
idioma que o usuário 
havia seleccionado e 
mostrar-lhe os conteúdos 
nesse mesmo idioma ao 
longo da sua navegação 

1 ano Sessão 

 

PAINEL DE CONFIGURAÇÃO 

COOKIES ANALÍTICOS 

O Marcar ou desmarcar caso se pretenda aceitar ou recusar a instalação destes cookies. 

NOME TIPO PROPRIEDADE FINALIDADE PRAZO OBSERVAÇÕES 

_ga Analítico 
Google 
Analytics 

Habilita a função de controlo de visitas 
únicas. A primeira vez que um usuário 
entre no sítio web através de um 
navegador se instalará esse cookie. 
Quando esse usuário volte a entrar na 
web com o mesmo navegador, o cookie 
considerará que é o mesmo usuário. Só 
no caso de o usuário mudar de 
navegador, se considerará outro usuário 

2 anos Persistente 

_gat Analítico 
Google 
Analytics 

Utiliza-se para limitar a velocidade de 
pedido - a limitação da recolha de dados 
nos sítios de elevado tráfego 

10 
minutos 

Sessão 

_gid Analítico 
Google 
Analytics 

Utiliza-se para distinguir os usuários 
24 
horas 

Sessão 

_utma Analítico 
Google 
Analytics 

Regista a data da primeira e da última vez 
que o usuário visitou o sítio web 

2 anos Persistente 

_utmb Analítico 
Google 
Analytics 

Regista a hora de chegada à página web 
30 
minutos 

Sessão 

_utmc Analítico 
Google 
Analytics 

Utiliza-se para a interoperacionalidade 
com o código de seguimento urchin.js 

1 ano Sessão 

_utmt Analítico 
Google 
Analytics 

Processa o tipo de solicitação pedida pelo 
usuário 

Ao 
finalizar 
a 
sessão 

Sessão 

_utmv Analítico 
Google 
Analytics 

Segmenta dados demográficos 

Ao 
finalizar 
a 
sessão 

Sessão 

_utmz Analítico 
Google 
Analytics 

Armazena a fonte de tráfego ou uma 
campanha para explicar como o usuário 
lchegou ao sítio web 

6 
meses 

Persistente 

 
Obter mais informação para desabilitar os cookies de Google Analytics: 

• Política de privacidade da Google 

 

https://policies.google.com/technologies/managing
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


• Exclusão de Google Analytics 

 

PAINEL DE CONFIGURAÇÃO 

COOKIES DE PUBLICIDADE COMPORTAMENTAL 

O Marcar ou desmarcar caso se pretenda aceitar ou recusar a instalação destes cookies. 

NOME TIPO PROPRIEDADE FINALIDADE PRAZO OBSERVAÇÕES 

_gads Publicitário Google 
Cookie associado ao serviço de 
Doubleclick.net da Google para que 
o dono possa ganhar crédito 

1 ano Persistente 

_sonar Publicitário Doubleclick.net 

Utiliza-se para melhorar e orientar a 
publicidade segundo o conteúdo que 
á relevante para o usuário, melhorar 
os relatórios de rendimento da 
campanha e evitar exibir anúncios 
que o usuário já tenha visto 
Doubleclick.net 

1 ano Persistente 

_ncuid Publicitário Google 

Utiliza-se para medir o rendimento 
dos anúncios e proporcionar 
recomendações relativas a produtos 
baseadas em dados estatísticos 

6 meses Persistente 

IDE Publicitário Doubleclick.net 

Utiliza-se para a focalização, 
otimização, apresentação de 
relatórios e atribuição de anúncios 
em linha. 

1 ano Persistente 

_conv_v 
bt2 
di2 
dt 
loc 
ssc 
ssh 
ssshs 
uid 
um 
uvc 
vc 

Publicitário AddThis 

Utilizam-se para habilitar o conteúdo 
com o propósito de ser partilhado. 
AddThis também se utiliza para 
coletar informação sobre camo se 
partilha conteúdo do sítio web 

2 anos,  
exceto: 
_conv_v:  
 
1 ano, 
bt2:  
8 
meses, 
dt: 30 
dias 

Persistentes 

 
Também poderá controlar os anúncios e as tecnologias de seguimento com a aplicação 
Ghostery: http://www.ghostery.com/ 

 
 

PAINEL DE CONFIGURAÇÃO 

COOKIES SOCIAIS 

O Marcar ou desmarcar caso se pretenda aceitar ou recusar a instalação destes cookies. 

NOME TIPO PROPRIEDADE FINALIDADE PRAZO OBSERVAÇÕES 

c_user, 
fr 

Publicitário Facebook 

Necessário para o complemento social 
do Facebook. Permite medir o 
rendimento dos anúncios e 
proporcionar recomendações 

30 dias Persistente 

datr, sb Técnico Facebook 
Necessário para o complemento social 
do Facebook 

2 anos Persistente 

dpr Técnico Facebook Necessário para o complemento social 30 Persistente 

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=es
http://www.ghostery.com/


do Facebook minutos 

xs Técnico Facebook 
Necessário para o complemento social 
do Facebook 

90 dias Persistente 

wd Técnico Facebook 
Necessário para o complemento social 
do Facebook 

48 
horas 

Persistente 

XSRF-
TOKEN 

Técnico Facebook 

Necessário para controlar em como 
todos os envios de formulários são 
efetuados pelo usuário atualmente na 
sessão, evitando ataques CSRF 
(Cross-Site Request Forgery) 

1 hora Persistente 

_fbp Publicitário Facebook 

Necessário para proporcionar uma 
série de produtos publicitários, como 
licitações em tempo real de 
anunciantes terceiros 

3 
meses 

Persistente 

guest_id Publicitário Twitter Identificador do Twitter 2 anos Persistente 

 
Mais info: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

 

PAINEL DE CONFIGURAÇÃO 

COOKIES DE AFILIADOS 

O Marcar ou desmarcar caso se pretenda aceitar ou recusar a instalação destes cookies. 

NOME TIPO PROPRIEDADE FINALIDADE PRAZO OBSERVAÇÕES 

prli_click Afiliados Pretty Links 
Necessário para guardar informação 
estatística dos cliques que se fazem nas 
ligações do afiliado 

30 dias Persistente 

prli_visitor Afiliados Pretty Links 
Necessário para guardar informação 
estatística dos cliques que se fazem nas 
ligações do afiliado 

1 ano Persistente 

 

 

PAINEL DE CONFIGURAÇÃO 

COOKIES DE TERCEIROS CONTROLADAS PELO EDITOR (Google, Youtube, Cloudflare, Bizible) 

O Marcar ou desmarcar caso se pretenda aceitar ou recusar a instalação destes cookies. 

NOME TIPO PROPRIEDADE FINALIDADE PRAZO OBSERVAÇÕES 

1P_JAR Publicitário Google 
Transfere dados para o 
Google para fazer a 
publicidade mais atrativa 

1 
semana 

Persistente 

ANID Publicitário Google 

Contém um valor único 
gerado aleatoriamente 
que permite à Plataforma 
distinguir navegadores e 
dispositivos. Esta 
informação se utiliza 
para medir o rendimento 
dos anúncios e 
proporcionar 
recomendações relativas 
a produtos baseadas em 
dados estatísticos 

1 ano Persistente 

APISID Técnico Google 
Este cookie se utilizada 
para o Google poder 

2 anos Persistente 

https://www.facebook.com/policies/cookies/


armazenar as 
preferências do usuário e 
a informação durante a 
visualização das páginas 
com mapas da Google 
nelas 

CONSENT Publicitário Google 

Contém um valor único 
gerado aleatoriamente 
que permite à Plataforma 
distinguir navegadores e 
dispositivos. Esta 
informação se utiliza 
para medir o rendimento 
dos anúncios e 
proporcionar 
recomendações relativas 
a produtos baseadas em 
dados estatísticos 

1 ano Persistente 

HSID Técnico Google 

Ao criar ou iniciar a 
sessão numa conta da 
Google armazena-se 
este cookie 

2 anos Persistente 

SID  Google 

Recolher informação 
para o motor de busca 
da Google incluído na 
web (Google CSE) 

2 anos Persistente 

NID  Google 

O botão «Google +1» 
utilizado no nosso sítio 
web está alojado na 
Google, o seu navegador 
envia informação dos 
cookies requeridos pela 
Google se mantida a 
sessão ativa com a sua 
conta, estes dados são 
utilizados pela Google 
com o propósito de os 
associar à sua conta 

6 
meses 

Persistente 

SIDCC  Google 

Este cookie é utilizado 
pela Google para 
fornecer serviços e 
extrair informação 
anónima sobre a 
navegação 

3 
meses 

Persistente 

SSID  Google 

Recolher informação 
para o motor de busca 
da Google incluído na 
web (Google CSE) 

3 
meses 

Persistente 

PREF  Google 

Cookie que armazena as 
preferências de 
configuração, tais como 
idioma preferido, número 
de resultados de busca 
mostrados por página ou 
ativação do filtro 
SafeSearch de Google 

10 anos Persistente 

DV Técnico Google 

É utilizado pela Google 
para fornecer serviços e 
extrair informação 
anónima sobre a 
navegação 

10 
minutos 

Sessão 

UULE  Google 
Cookie associado ao 
serviço da Google Maps. 

24 
horas 

Persistente 



Permite a geolocalização 
do nosso laboratório na 
secção correspondente 
deste sítio web. 
Endereçamos-lhe a 
política de privacidade da 
Google 

SAPISID Técnico Youtube 
Cookies técnicas 
utilizadas pelo Youtube 

3 
meses 

Persistente 

VISITOR_INFO1_LIVE  Youtube 

Cookie que realiza o 
seguimento dos vídeos 
visitados que se 
encontram embebidos na 
web 

240 
dias 

Persistente 

use_hitbox Técnico Youtube 
O cookie incrementa o 
contador de «vistas» no 
vídeo do YouTube 

Ao 
finalizar 
a 
sessão 

Sessão 

SID, SSID, HSID, 
APISID, LOGIN_INFO, 
PREF, SAPISID, 
SIDCC 

Técnicos Youtube 
Cookies técnicos 
utilizados pelo Youtube 

1 ano, 
exceto: 
 
PREF: 
7 
meses, 
SIDCC: 
3 
meses 

Persistentes 

YSC Técnico Youtube 

Cookie que mede as 
reproduções de vídeos 
realizadas pelo usuário e 
regista os eventos de 
«Gosto» ou «Partilhar 
vídeo» 

Ao 
finalizar 
a 
sessão 

Sessão 

_cfduid Técnico Cloudflare 

O cookie de Cloudflare 
utilizado para anular as 
restrições de segurança 
baseadas no endereço 
IP do visitante que está a 
entrar 

1 ano Persistente 

_biz_flagsA  Bizible 

Dá seguimento ao 
estado do usuário. Por 
exemplo, se o usuário 
enviou um formulário, 
realizou uma migração 
de domínio cruzado ou 
não 

1 ano Persistente 

_biz_nA  Bizible 

Número de sequência 
que se incrementa e que 
a cada solicitação se 
soma ao servidor da 
Bizible com propósito de 
diagnóstico 

1 ano Persistente 

_biz_pendingA  Bizible 

Cookie temporário que 
contém todas as 
solicitações pendentes 
de envio ao servidor 
Bizible 

1 ano Persistente 

_biz_sid Técnico Bizible 
ID único que identifica a 
sessão de cada usuário 

30 
minutos 

Sessão 

_biz_uid  Bizible 
ID único que identifica 
cada usuário 

1 ano Persistente 



_BUID  Bizible 

ID universal do usuário 
que identifica o mesmo 
usuário através de vários 
domínios de clientes 

1 ano Persistente 

 

PAINEL DE CONFIGURAÇÃO 

COOKIES DE TERCEIROS NÃO CONTROLADOS PELO EDITOR (Google, Youtube, Cloudflare, Bizible, 
etc.)  
Os serviços de terceiros são alheios ao controlo do editor. 
Os fornecedores podem modificar a qualquer momento as suas condições de serviço, finalidade e utilização dos 
cookies, etc. 

 
Algumas das nossas páginas do sítio web exibem conteúdo de fornecedores externos, como do YouTube, 
Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. 
 
Para aceder aos conteúdos de terceiros, os usuários devem aceitar previamente as condições que estes 
aplicam (entre as quais se incluem as suas políticas de cookies, alheias ao nosso controlo). 
 
Se os usuários optam por não aceder a esses conteúdos, estes cookies de terceiros não se instalam nos seus 
dispositivos. 
 
Fornecedores externos deste sítio web: 
YouTube 
Internet Archive 
Google Maps 
Twitter 
Vimeo 
Microsoft 
Facebook 
Google 
LinkedIn 
Livestream 
SoundCloud 

 

COMO GERIR OS COOKIES DESDE O NAVEGADOR 

Eliminar os cookies do 
dispositivo  

Os cookies que já se encontram num dispositivo podem eliminar-se limpando 
o histórico do navegador, suprimindo deste modo os cookies de todos os 
sítios web visitados. 
Contudo, também se pode perder parte da informação guardada (por 
exemplo, os dados de início de sessão ou as preferências do sítio web). 

Gerir os cookies específicos 
do sítio web  

Para ter um controlo mais preciso dos cookies específicos de cada sítio web, 
os usuários podem ajustar a sua configuração de privacidade e cookies no 
navegador. 

Bloquear os cookies  

Apesar da maioria dos navegadores modernos se poderem configurar para 
evitar que se instalem cookies nos dispositivos, isso pode obrigar ao ajuste 
manual de determinadas preferências cada vez que se visite um sítio ou 
página web. Além disso, alguns serviços e características podem não 
funcionar corretamente (por exemplo, os inícios de sessão com perfil). 

COMO ELIMINAR OS COOKIES DOS NAVEGADORES MAIS COMUNS 

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

Internet Explorer. Versão 11 
https://support.microsoft.com/pt-pt/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-
internet-explorer 

Firefox. Versão 65.0.1 https://www.mozilla.org/pt-BR/privacy/websites/#cookies 

Safari Versão 5.1 https://support.apple.com/pt-pt/guide/safari/sfri11471/mac 

Opera https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrowsingData 

https://www.youtube.com/t/terms
https://archive.org/about/terms.php
https://www.google.com/intl/en_be/help/terms_maps/
https://twitter.com/en/tos?wcmmode=disabled#intlTerms
https://vimeo.com/terms
https://www.microsoft.com/en/servicesagreement/
https://www.facebook.com/legal/terms
https://policies.google.com/terms?hl=en&gl=be
https://www.linkedin.com/legal/user-agreement
https://livestream.com/legal/terms
https://soundcloud.com/pages/privacy
https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrowsingData


POLÍTICA DE COOKIES ANALÍTICOS 

 

INFORMAÇÃO SOBRE COOKIES 

Os cookies e outras tecnologias semelhantes, tais como local shared objects, flash cookies ou 

pixéis, são ferramentas empregues pelos servidores web para armazenar e recuperar informação 
acerca dos seus visitantes, assim como para oferecer um correto funcionamiento do sítio web. 
 

Mediante o uso destes dispositivos é permitido ao servidor web recordar alguns dados relativos ao 
usuário, como as suas preferências de visualização de páginas desse servidor, nome e palavra-
passe, produtos que mais lhe interessam, etc. 

 
COOKIES AFETADOS PELA LEGISLAÇÃO E COOKIES EXCLUÍDOS 

De acordo com a  «Ley de Servicios de la Sociedad de la Información» (LSSICE) estabelecida pelo 

Real Decreto 13/2012, é obrigatório obter o consentimento expresso dos usuários de todas as 
páginas web que usam cookies dispensáveis, antes que este navegue por eles.  
 

Segundo a diretiva da UE, os cookies que requerem consentimento informado por parte do usuário 
são os cookies analíticos, os de publicidade e de afiliação, ficando excluídos os de caráter técnico e 
os necessários para o funcionamento do sítio web ou para a prestação de serviços expressamente 

solicitados pelo usuário. 
 

TIPOS DE COOKIES UTILIZADOS NESTE SÍTIO WEB 

SEGUNDO A FINALIDADE  

• Cookies técnicos e funcionais: são aqueles que permitem ao usuário a navegação 

através duma página web, plataforma ou aplicação e a utilização das diferentes opções ou 

serviços que nela existam.  

• Cookies analíticos: são aqueles que permitem ao responsável das mesmas o seguimento 

e análise do comportamento dos usuários dos sítios web ao qual estão vinculados. A 

informação recolhida mediante este tipo de cookies utiliza-se na medição de atividade dos 
sítios web, aplicação ou plataforma e para a elaboração de perfis de navegação dos 
usuários dos ditos sítios, aplicações e plataformas, com a finalidade de introduzir melhorias 

na função de análise dos dados de uso do serviço feito pelos usuários. 

 
SEGUNDO A PROPRIEDADE  

• Cookies próprios: são aqueles que se enviam ao equipamento terminal do usuário, desde 

um equipamento ou domínio gerido pelo próprio editor e desde que prestado o serviço 

solicitado pelo usuário.  

• Cookies de terceiros: são aqueles que se enviam ao equipamento terminal do usuário, 

desde em equipamento ou domínio que não seja gerido pelo editor, mas sim por outra 

entidade que trata os dados obtidos através dos cookies. 

 

SEGUNDO O PRAZO DE PRESERVAÇÃO  

• Cookies de sessão: são um tipo de cookies desenhados para coletar e armazenar dados 

enquanto o usuário acede a uma página web.  

• Cookies persistentes: são um tipo de cookies nos quais os dados continuam 

armazenados no terminal e podem ser acedidos e tratados durante um período definido 
pelo responsável do cookie, e que pode ir de uns minutos a vários anos. 

 
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

EURONIT FACHADAS Y CUBIERTAS S.L. é o Responsável pelo tratamento dos dados pessoais 

do Interessado e lhe informa que esses dados serão tratados em conformidade com o disposto no 
Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (RGPD), pelo que se lhe faculta a seguinte 

informação de tratamento: 



Finalidades do tratamento: segundo se especifica no capítulo de cookies que se utiliza neste sítio 
web. 

Legitimação do tratamento: por consentimento do interessado (art. 6.1 RGPD).  

Critérios de conservação dos dados: segundo se especifica no capítulo de cookies utilizadas na 

web. 

Comunicação dos dados: não se comunicarão os dados a terceiros, exceto em cookies de 

propriedade de terceiros ou por obrigação legal. 

Direitos que assistem ao Interessado: 

- Direito a retirar o consentimento a qualquer momento. 
- Direito de acesso, retificação, portabilidade e supressão dos seus dados e à limitação ou oposição 

ao seu tratamento. 
- Direito a apresentar uma reclamação perante a Autoridade de Controlo (www.aepd.es) se, no seu 
entendimento, o tratamento efetuado não se ajusta à legislação vigente. 

Dados de contacto para exercer os seus direitos: 

EURONIT FACHADAS Y CUBIERTAS S.L.. CTRA CI 601 KM 21 PARQUE EMPRESARIAL 
PORTILLO, - 47160 PORTILLO (Valladolid). Email: dpr.euronit@etexgroup.com 

 
 

PAINEL DE CONFIGURAÇÃO 

COOKIES ANALÍTICOS 

O Marcar ou desmarcar caso se pretenda aceitar ou recusar a instalação destes cookies. 

NOME TIPO PROPRIEDADE FINALIDADE PRAZO OBSERVAÇÕES 

_ga Analítico 
Google 
Analytics 

Habilita a função de controlo de visitas 
únicas. A primeira vez que um usuário entre 
no sítio web através de um navegador se 
instalará esse cookie. Quando esse usuário 
volte a entrar na web com o mesmo 
navegador, o cookie considerará que é o 
mesmo usuário. Só no caso de o usuário 
mudar de navegador, se considerará outro 
usuário 

2 anos Persistente 

_gat Analítico 
Google 
Analytics 

Utiliza-se para limitar a velocidade de pedido 
- a limitação da recolha de dados nos sítios 
de elevado tráfego 

10 
minutos 

Sessão 

_gid Analítico 
Google 
Analytics 

Utiliza-se para distinguir os usuários 
24 
horas 

Sessão 

Obter mais informação para desabilitar os cookies de Google Analytics: 

• Política de privacidade da Google 

• Exclusão de Google Analytics 

COMO ELIMINAR OS COOKIES DOS NAVEGADORES MAIS COMUNS 

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

Internet Explorer. Versão 11 
https://support.microsoft.com/pt-pt/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-
internet-explorer 

https://policies.google.com/technologies/managing
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=es


Firefox. Versão 65.0.1 https://www.mozilla.org/pt-BR/privacy/websites/#cookies 

Safari Versão 5.1 https://support.apple.com/pt-pt/guide/safari/sfri11471/mac 

Opera https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrowsingData 

 
BANNER PARA COOKIES ANALÍTICOS 

 

OPÇÃO ACEITAR COOKIES 

 

Banner com a informação sobre o uso de cookies analíticos realizado pelo próprio editor e 
por terceiros: 

COOKIES 
 
Utilizamos cookies próprios e de terceiros para melhorar os nossos serviços mediante a análise dos seus 
hábitos de navegação. 
 
Pode aceitar os cookies fazendo clique no botão «Aceito», configurar ou recusar o seu uso fazendo clique na 
Política de cookies 
 
[ACEITO] 

 

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE COOKIES:  

• O banner deverá inserir-se num local claramente visivel que não passe despercebido ao 

usuário. 

• O banner poderá permanecer visível até que o usuário aceite a instalação das cookies. 

• Não se deve instalar os cookies antes que o usuário faça clique em [ACEITO]. 

• Os usuários deverão poder retirar o consentimento a qualquer momento acedendo à 

Política de cookies. 

• Na Política de cookies habilitar-se-à um Painel de configuração onde se possa escolher 

entre aceitar ou recusar os cookies. 

• Deve ser tão fácil retirar o consentimento quanto haver-lho dado. 

 

https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrowsingData

