
 

Política de 
Cookies 
 

· Uso de cookies e do ficheiro de atividade 

O GRUPO CIONE ou um terceiro atuando em seu nome, contratado para a prestação de 
serviços de medição de audiências, podem utilizar cookies quando um utilizador navegar 
pelos sítios e páginas do WEBSITE. Os cookies são ficheiros enviados a um navegador por um 
servidor web para registar as atividades do utilizador num determinado sítio na Internet.  
 
Os cookies utilizados pelo GRUPO CIONE, ou pelo terceiro que atuar em seu nome, são 
associados unicamente com um utilizador anónimo e o seu computador, e não proporcionam 
dados pessoais do utilizador.  
 
Quando o utilizador permitir a sua receção, poderá conhecer o servidor que utiliza os cookies 
consultando as instruções de utilização do seu navegador.  
 
Os cookies permitem ao servidor do GRUPO CIONE, ou do terceiro que atuar em seu nome, 
reconhecer o navegador do computador utilizado pelo utilizador com a finalidade de 
simplificar a sua navegação, permitindo, por exemplo, o acesso dos utilizadores que se 
tiverem registado previamente às áreas, serviços, promoções ou concursos que lhes 
estiverem reservados sem ter de se registar ou iniciar uma sessão em cada visita. Também 
são utilizados para medir a audiência e parâmetros do tráfego, controlar o seu progresso e 
contabilizar o número de entradas.   
 
O utilizador tem a possibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado em ecrã da 
receção de cookies e para impedir a sua instalação no seu computador. Consulte as 
instruções e manuais do seu navegador para ampliar esta informação. Para utilizar o WEBSITE, 
o utilizador não precisa de permitir a instalação dos cookies enviados pelo GRUPO CIONE, ou 
pelo terceiro que atuar em seu nome, sem prejuízo de que seja necessário que o utilizador 
inicie uma sessão em cada um dos serviços cuja prestação requeira previamente o registo ou 
início de sessão.   
 
De igual forma, os servidores web do GRUPO CIONE detetam de forma automática o 
endereço IP e o nome de domínio utilizados pelo utilizador. Toda esta informação é registada 
num ficheiro de atividade do servidor que permite o posterior processamento dos dados com 
o fim de obter medições estatísticas que permitam conhecer o número de impressões de 
páginas, o número de visitas realizadas aos serviços web, etc.  


