POLÍTICA DE COOKIES
O QUE SÃO AS COOKIES?
Uma cookie e um ficheiro que descarrega no seu computador ao aceder a determinadas páginas web. As cookies permitem a
uma página web entre outras coisas armazenar e recuperar informação sobre os hábitos de navegação do usuário ou de sua
equipa, dependendo da informação que contenha e da forma em que utiliza seu computador. Sendo igual a maioria das páginas
de internet, a Climashop utiliza as seguintes cookies:
- Assegurar que as paginas web funcionem correctamente.
- Armazena as suas preferências como o idioma e tamanho de letra seleccionada.
- Conhecer a sua experiencia de navegação.
- Guardar informação estatística anonima, como as paginas que tem visitado ou quando tempo tem estado no nosso meio.
0 uso de cookies permite optimizar a sua navegação, adaptando a informação e os serviços oferecidos aos seus interesses, para
proporcionar uma melhor experiencia sempre nos visite. Nossa web utiliza cookeis para funcionar, adaptar e facilitar ao máximo
a navegação do usuário.

TIPOS DE COOKIES SEGUNDO A ENTIDADE REGULADORA?
Cookies próprias são aquelas que enviam ao equipamento terminal do usuário desde um outro equipamento ou domínio que
não e gerido pelo próprio editor, se não por uma outra entidade que trata dos dados obtidos através dos cookies.
Cookies de terceiros. São aquelas que são enviadas ao equipamento terminal do usuário desde um equipamento ou domínio
que não e gerido pelo editor, se não por uma outra entidade que trata os dados obtidos através das cookies.

TIPOS DE COOKIES SEGUNDO O PRAZO DE TEMPO QUE ESTÃO ACTIVOS?
Cookies de sessão são um tipo de cookies desenhados para obter e armazenar dados enquanto o usuário acede a uma outra
página web.
Cookies persistentes, são um tipo de cookie onde os dados continuam armazenados no terminal e podem ser acedidos e
tratados durante um período definido pelo responsável da cookie, que pode ir de uns minutos a vários anos.

TIPOS DE COOKIES SEGUNDO A SUA FINALIDADE?
Cookies técnicas, são aquelas que permitem ao usuário a navegação através de uma pagina web plataforma ou aplicação e a
utilização das diferentes opções ou serviços que nela existem como por exemplo controlar o trafego e ao comunicação de
dados, identificar a sessão, aceder as áreas de acesso restrito, lembrar os elementos que integram um pedido, realizar o
processo de compra de um pedido, realizar o requerimento de inscrição ou participação de um evento, utilizar os elementos de
segurança durante a navegação, armazenar conteúdos para a difusão de vídeos, sons ou partilhar conteúdos através das redes
sociais

COOKIES DE PERSONALIZAÇÃO.
São aquelas que permitem ao usuário aceder ao serviço com algumas características de caracter geral predefinida em função de
uma serie de critérios no computador do usuário como por exemplo o idioma, o tipo de navegador através do qual acede ao
serviço, a configuração regional de onde acede ao serviço, etecetera

COOKIES DE ANÁLISE.
São aquelas que permitem ao responsável das mesmas, o seguimento e analise do comportamento dos usuários das paginas
web a que estão vinculadas, a informação e recolhida mediante este tipo de cookies utiliza-se para medir a utilização dos sítios
web, a aplicação ou plataformas e para a elaboração dos perfis de navegação dos usuários de diversos sítios, aplicações e
plataformas com a função de melhorar a analise de dados de uso de acordo com o que fazem os usuários de serviço…

COOKIES PUBLICITÁRIAS
São aquelas que permitem a gestão da forma mais eficaz possível, dos espaços publicitários que, em seu caso o editor os tenha
incluído numa página web, a aplicação ou plataforma onde esta presta o serviço solicitado com base em critérios como o
conteúdo editado ou a frequência com que esta mostra os anúncios…

COOKIES DE PUBLICIDADE COMPORTAMENTAL
São aquelas que permitem a gestão de uma forma mais eficaz possível, dos espaços publicitários que em seu caso, o editor os
tenha incluído numa página web, a aplicação ou plataforma desde que presta o serviço solicitado. Estas cookies armazenam
informação o comportamento dos usuários obtida através dos seus hábitos de navegação, o que permite identificar um perfil
especifico para mostrar publicidade em função do mesmo.

OS TIPOS DE COOKIES QUE SE UTILIZAM EM www.climashop.es E SUAS UTILIDADES.
Tipo de
cookie
Cookies
próprias
Técnicas

Informação\proprietário

Cookie_eu
(www.climashop.es)

Técnicas

Numeração aleatória
(www.climashop.es). A web
incorpora as cookies para seu
propósito.

Técnicas

Tabcookie(www.climashop.es)

Cookies de
terceiros
Analise

_unam(www.I.sharethis.com)

Duração

Cookie gerada quando se aceita o
aviso emergente de aprovação das
cookies
O que esta cookie contem e
essencial para o uso interactivo da
página, como por exemplo, o uso
do carrinho de compras. E
essencial para o uso interactivo da
página. Cookie própria de
empréstimo
Cookie utilizada para armazenar
informação referente a forma de
visualizar os produtos listados no
ecrã. A bem dizer ficam
armazenados nos quadros da
empresa.

1 ano

Cookie necessária para fazer um
rastreio dos clicks e outras
actividades realizadas pelo usuário
quando precisa partilhar um

9 Meses

20 dias

1 ano

Analise

_stid(www.I.sharethis.com)

analise

User_segment(support.sharet
his.com)

conteúdo com uma rede de difusão
Utilizada pela sharethis para gerar
um ID ao usuário e assim poder
identificar a sua sessão
Cookie utilizada por sharethis para
armazenar um identificador
anonimo que diferencia-se dos
visitantes permitindo partilhar
conteúdos através das redes sociais

1 ano

1 mês
Técnica

Datr (www.facebook.com)

tecnicas

Reg_ext_ref(www.facebook.co
m)

tecnicas

Reg_fb_gate(www.facebook.c
om)
Reg_fb_ref(www.facebook.co
m)

tecnicas

tecnica

Apache(www.paypal.com)

Analise

_stdlxmap, _stgmap e _uset
(www.seg.sharethis.com)

Cookie de segurança utilizada pelo
Facebook para evitar que o usuário
tente usar uma conta de forma
fraudulenta
Cookie que contem uma direcção
url de referencia externa desde
que o navegador o visitou pela
primeira vez
Contem a primeira pagina do
facebook que o usuário visitou
Contem a ultima pagina de
Facebook visitada pelo usuário

2 anos

Cookie que tem como finalidade
ser usada em pagamentos com
paypal para o carrinho de compras
Os botões do sharethis fazem com
que seja fácil partilhar conteúdos
no facebook, twier, Google+ e
outras redes sociais. Estas cookies
utilizam-se para identificar a ti e o
teu comportamento de partilha.
Actualmente, a sharethis não
utilizara a informação copiada para
servir anúncios baseados em
interesses.

30 anos

Ao encerrar
o navegador

Ao encerrar
o navegador
Ao encerrar
o navegador

7 dias, 7dias
e 24 horas
respectivam
ente

ACEITAÇÃO E ELIMINAÇÃO E ELIMINAÇAO DE COOKIES
O usuário aceita expressamente a utilização via web, o uso de cookies nas condições contidas na presente politica de cookies.
Assim mesmo reconhece a possibilidade de negar o tratamento dos dados de informação, recusar o uso de cookies mediante a
selecção de configuração apropriada a tal fim no seu navegador.
A maioria dos navegadores actualmente permitem ao usuário configurar e aceitar as cookies que desejam.
Em qualquer caso informamos que, dado que as cookies não são necessárias para o uso do nosso sitio web, podendo bloqueálas ou desactivar activando a configuração do seu navegador, o que permite eliminar todas as instalações de cookies ou de
algumas delas, a maioria dos navegadores permitem a advertência de cookies ou anula-las automaticamente. Se as recusar
poderá usar o nosso sitio web. Sendo que alguns dos serviços poderá ser limitado e a sua experiencia no nosso sitio web será
menos satisfatória.

A seguir indicamos os links principais de navegadores e dispositivos para que disponha de toda a informação de como gerir as
cookies do seu navegador.

Estas opções normalmente encontram nas “opções” ou “preferências” do menu do seu navegador
Estas são as instruções para configurar as cookies dos principais navegadores:
Chrome: configuração-> mostrar opções avançadas -> pivacidade-> configurar conteúdo.
Para mais informação, pode consultar o suporte Google ou a ajuda do navegador

Firefox: ferramentas-> opções-> privacidade-> historial-> configuração personalizada
Para mais informação, pode consultar o suporte mozilla ou a ajuda do navegador

Internet explorer versão 5: ferramentas-> opções de internet-> segurança.
Para mais informação, pode consultar o suporte microsoft ou a ajuda do navegador

Internet explorer versão 6: ferramentas-> opções de internet-> segurança
Para mais informação, pode consultar o suporte microsoft ou a ajuda do navegador

Internet explorer versão 7 e 8: ferramentas-> opções de internet-> privacidade-> configuração.
Para mais informação, pode consultar o suporte microsoft ou a ajuda do navegador
Internet explorer versão 9: ferramentas-> opções de internet-> privacidade-> configuração.
Para mais informação, pode consultar o suporte microsoft ou a ajuda do navegador
Safari: preferências-> segurança
Para mais informação, pode consultar o suporte da apple ou a ajuda do navegador
Opera: configuração-> opções-> avançado-> cookies
Para mais informação, pode consultar o suporte opera ou a ajuda do navegador
Android: botão menu-> ajustar-> privacidade-> apagar todos os dados de navegação.
Para mais informação, pode consultar o suporte android ou a ajuda do navegador

Windows phone: botão “mais”-> configuração-> permitir cookies no telefone.
Para mais informação, pode consultar o suporte microsoft ou a ajuda do navegador
Blacberry: tecla menu-> opções-> privacidade e segurança.
Para mais informação, pode consultar o suporte blackberry ou a ajuda do navegador.

ACTUALIZAMOS A NOSSA POLÍTICA DE COOKIES.
E possível que actualizemos a nossa política de cookies do nosso sitio web, por isso recomenda mos revisar esta politica cada vez
que aceda ao nosso sitio web com o objectivo de estar adequadamente informado sobro como e para que as utilizamos. A
politica de cookies actualizou-se pela ultima vez (03 de Fevereiro de 2014).

