UTILIZAÇÃO DE COOKIES
DESCRIÇÃO DOS COOKIES

Um "Cookie" é um pequeno ficheiro de texto que um website armazena no browser do
utilizador, facilitando a navegação através de uma página web e são essenciais para o
funcionamento da Internet.

Os cookies são utilizados, por exemplo, para recordar os gostos dos utilizadores na web:
língua, navegador utilizado; analisar os hábitos e comportamentos dos utilizadores para
melhorar os serviços oferecidos, ou para adaptar o conteúdo de uma página web às
preferências do visitante.

Os biscoitos podem ser classificados da seguinte forma:

De acordo com a entidade que os gere:

Cookies de primeira mão: Estes são aqueles que são enviados para o seu computador a partir
do nosso próprio equipamento ou domínios e a partir dos quais prestamos o serviço solicitado.

Cookies de terceiros: Estes são aqueles que são enviados para o seu computador a partir de
um computador ou domínio que não é gerido por nós, mas por outra entidade colaboradora.
Por exemplo, os utilizados por redes sociais, ou conteúdos externos como o Google maps.
Dependendo do período de tempo em que permanecem activados:
Cookies de sessão: Estes são cookies temporários que permanecem no ficheiro cookie do seu
navegador até sair do sítio web, de modo a que nenhum seja gravado no disco rígido do seu
computador. A informação obtida através destes cookies é utilizada para analisar os padrões
de tráfego da web. A longo prazo, isto permite-nos proporcionar uma melhor experiência para
melhorar o conteúdo e facilitar a sua utilização.
Cookies persistentes: estes são armazenados no seu disco rígido e o nosso website lê-os cada
vez que visita o nosso site. Um website persistente tem uma data de validade específica. O
cookie deixará de funcionar após essa data. Geralmente utilizamos estes cookies para facilitar
os serviços de compra e registo.
De acordo com o seu objectivo:
Cookies técnicos: Estes são os necessários para a navegação e o bom funcionamento do nosso
website. Permitem, por exemplo, controlar o tráfego e a comunicação de dados, aceder a
áreas restritas, realizar o processo de compra de uma encomenda, utilizar elementos de

segurança, armazenar conteúdos para poder transmitir vídeos ou partilhar conteúdos através
de redes sociais.

Cookies de personalização: são cookies que lhe permitem aceder ao serviço com
características pré-definidas em função de uma série de critérios, tais como a língua, o tipo de
navegador através do qual acede ao serviço, a configuração regional a partir da qual acede ao
serviço, etc.
Cookies de análise: Estes cookies permitem-nos quantificar o número de utilizadores e assim
realizar a medição e análise estatística da utilização feita pelos utilizadores dos serviços
fornecidos. Para o fazer, a sua navegação no nosso website é analisada a fim de melhorar a
gama de produtos e serviços que oferecemos.
Cookies publicitários: São aqueles que permitem a gestão, da forma mais eficiente possível,
dos espaços publicitários que podem ser incluídos no nosso website.
Cookies de publicidade comportamental: Estes cookies armazenam informação sobre o
comportamento do utilizador obtida através da observação contínua. Graças a eles, podemos
aprender sobre os seus hábitos de navegação na Internet e mostrar-lhe publicidade
relacionada co o seu perfil de navegação.

O QUE UTILIZAMOS E PARA QUE PROPOSTAS: O nosso website utiliza os seguintes tipos de
cookies:
Biscoitos de primeira mão: estes são estritamente necessários. Permitem que o utilizador
interaja com o sítio web utilizando todas as suas funções. Outra função é a aceitação de
informações legais sobre o uso de cookies. Estes cookies são permanentes e são:
· XSRF-TOKEN=1527493986|Ca4Fpi8Q5yc6
svSession=3e4d3fd25f7a786d206fe9d918d30f1701ab68e9d9c2ec9abca3fcccffae8c1ed61de93
2e1c6b74675718aca8fa1438e1e60994d53964e647acf431e4f798bcdc904052ac64b971bc692ef
e5f1f88eb845b0102beabbd8b9022ffafac05a77f7
- hs=-641651732
Cookies analíticos: são cookies utilizados para análise, investigação ou estatísticas, a fim de
conhecer as secções mais visitadas, pontos de ligação, etc., e assim poder melhorar o portal
web. Estes cookies são geridos por terceiros como o Google Analytics, são permanentes e são
identificados com os seguintes nomes: _gat; _ga._gid
VIA PARA BLOQUEAR E LIMITAR O USO DE COOKIES: É importante salientar que estas
tecnologias não são intrusivas, pois toda a informação obtida através de cookies é
completamente anónima, e em caso algum pode ser associada a um utilizador específico e
identificado. Esta informação permite a PRODUCCIONES TEATRALES ALGOQUIN SL adaptar e
melhorar os seus serviços aos interesses dos utilizadores. No entanto, o utilizador tem a opção
de impedir a geração de cookies, seleccionando a opção correspondente no seu navegador.

PRODUCCIONES TEATRALES ALGOQUIN SL informa-o que se desactivar o uso de cookies, a
navegação pode ser mais lenta do que o habitual.Especificamente, todos os browsers
permitem que sejam feitas alterações para desactivar a configuração dos cookies. Estas
definições estão localizadas no menu "opções" ou "preferências" do seu navegador.
Os links seguintes mostram como desactivar os cookies seguindo as instruções dos
navegadores mais utilizados:
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari
Safari para iOS (iPhone e iPad)
No entanto, se desejar bloquear os cookies analíticos do Google, pode instalar um plug-in no
seu navegador desenvolvido seguindo as instruções indicadas no link seguinte.
Por outro lado, em relação aos plug-ins de entidades externas (tais como os serviços da Google
Inc.) utilizados no nosso website, recomendamos que todos os utilizadores acedam às políticas
de privacidade de cada fornecedor de serviços para mais informações:
- http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
MAIS INFORMAÇÕES: Qualquer utilizador que tenha alguma dúvida sobre estas tecnologias
pode enviar-nos um e-mail para miguelangel@sketcheventos.net.

