SOBRE DE COOKIES
WWW.FYI.PT

O QUE SÃO COOKIES
O cookie é um ﬁcheiro de informação automaFcamente colocado nos discos rígidos dos computadores ou disposiFvos móveis dos uFlizadores quando estes acedem a certos websites. O cookie
idenFﬁca o programa de navegação no servidor, possibilitando o armazenamento de informação
no servidor, por forma a melhorar as experiências dos UFlizadores.
A informação recolhida respeita às preferências de navegação dos UFlizadores, designadamente a
forma como os UFlizadores acedem e uFlizam o website e a zona do país através do qual acedem,
entre outros, não incluindo, como tal, informação que os idenFﬁque, mas meras informações genéricas.
A maioria dos programas de navegação estão deﬁnidos para aceitar cookies, embora seja possível
conﬁgurar o navegador para recusar todos os cookies ou para indicar quando um cookie está a ser
enviado, conforme descrito infra. Note-se, no entanto, que se recusar os cookies algumas funcionalidades do website poderão não funcionar corretamente.
PORQUE É QUE UTILIZAMOS COOKIES
O nosso Website uFliza cookies nos termos descritos infra e o FYI é a enFdade responsável pelo seu
tratamento.
A uFlização de cookies visa melhorar o desempenho do nosso Website e maximizar a sua experiência ao navegar no mesmo, nomeadamente permiFndo uma navegação mais rápida e eﬁciente, eliminando a necessidade de introduzir repeFdamente as mesmas informações. Esta PolíFca de Cookies explica como o fazemos. De qualquer forma, caso tenha alguma dúvida quanto aos termos de
funcionamento dos cookies uFlizados pela FYI, poderá contactar-nos através de suporte@fyi.pt.

OS NOSSOS COOKIES

NOME TÉCNICO

FUNÇÃO

PRAZO DE CONSERVAÇÃO

Armazena informação essencial relaFva
PHPSESSID

à ID de sessão do uFlizador, para efeitos

Duração da sessão

de gestão da navegação durante a sessão

_ga

Este cookie recolhe informação sobre
como os uFlizadores usam este site, para
efeitos analíFcos.

2 anos

_gat

Este cookie limita a recolha de dados se
forem recebidos demasiados pedidos de
uFlizadores numa página. Alguns
pedidos de uFlizadores são bloqueados
e os resultados são projectados.

10 minutos

_gid

Este cookie recolhe informação sobre
como os uFlizadores usam este site, para
efeitos analíFcos.

24 horas

GESTÃO DE COOKIES
Todos os browsers permitem ao respeFvo uFlizador aceitar, recusar ou apagar cookies, nomeadamente através da seleção das deﬁnições apropriadas no respeFvo navegador.
Tenha em atenção, no entanto, que a desaFvação dos cookies pode afetar, parcial ou totalmente, a
sua experiência de navegação no Website.
Pode conﬁgurar os cookies no menu “opções” ou “preferências” do seu browser.
Para saber mais sobre cookies, visite www.allaboutcookies.org, onde poderá encontrar informações sobre como gerir as suas conﬁgurações para os vários fornecedores de navegadores.
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ALTERAÇÕES
A FYI reserva-se o direito de, a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio e com efeitos
imediatos, alterar, adicionar, atualizar ou eliminar, parcial ou totalmente, a presente informação
sobre cookies.
A lista de cookies será atualizada sempre que necessário, à medida que sejam modiﬁcadas as funcionalidades ou serviços disponibilizados através deste Website. Sem prejuízo, durante a referida
atualização, é possível que a lista deixe de incluir algum cookie.
O uFlizador deve consultar periodicamente esta página para conﬁrmar se foram efetuadas quaisquer atualizações ou alterações.
COMO CONTACTAR-NOS
Se tem perguntas, comentários ou dúvidas sobre esta PolíFca de Cookies ou outras práFcas de tratamento de informação deste Website, entre em contacto connosco através de suporte@fyi.pt.

Data da úlFma atualização: 23/05/2018.
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