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POLÍTICA DE COOKIES

1. OBJECTIVO
A presente Política de Cookies tem como objetivo dar a conhecer o que são cookies, quais os que a Ar Telecom
utiliza no seu website artelecom.pt e como os visitadores do site os podem controlar e/ou rejeitar.

2. ÂMBITO
A política aplica-se a todos os cookies utilizados pela Ar Telecom no website artelecom.pt.

3. POLÍTICA
Com o objetivo de garantir a sua privacidade, informamos que a Ar Telecom utiliza cookies nas páginas do
seu website artelecom.pt.
A utilização de cookies é essencial para o correto funcionamento do site na sua totalidade, pelo que a sua
aceitação é recomendada.

3.1. O que são Cookies?
Os cookies são pequenos ficheiros de texto enviados pelos servidores das páginas Web, quando são visitados,
e que são armazenados no seu computador pelo navegador (browser) para facilitar a navegação. A informação
que contêm dizem respeito apenas às suas preferências, não incluindo qualquer dado pessoal. Os cookies
não carregam vírus nem instalam malware.
Todos os cookies têm um dono, identificado no próprio cookie (domínio). Se o sítio web que está a colocar o
cookie for o dono do cookie diz-se que o cookie é da entidade (first-party cookie), senão diz-se que é de
terceiros (third-party cookie).

3.2. Porquê utilizar cookies
O objetivo principal é simplificar a navegação e permitir ao utilizador um melhor uso do site. Para esse efeito,
o utilizador é reconhecido sempre que acede ao site, eliminando a necessidade de introduzir repetidamente
as mesmas informações e, deste modo, permitindo uma navegação mais rápida, eficiente e com melhor
qualidade.

Direitos reservados. Propriedade da Ar Telecom.
Qualquer cópia / impressão deste documento é considerada NÃO CONTROLADA, devendo ser confirmada a sua atualização

PÚBLICO
Doc. n.º

N_9241

Versão

24/11/21 11:50

Página

2 de 3

POLÍTICA DE COOKIES

3.3. Que Cookies utilizamos
A Ar Telecom utiliza os cookies abaixo listados para a finalidade identificada. Caso a Ar Telecom venha a
utilizar outros cookies com o propósito de conceder mais e melhores serviços, o utilizador será devidamente
informado.
Nome do Cookie

_utma
_utmb

_utmc
_utmz

Entidade

Validade

Responsável

Google analytics

Google analytics

Definido pela
Google

Definido pela
Google

Finalidade

Recolhem informações do comportamento do visitante, assim como
movimentações de cursor, com vista à resolução de problemas de
usabilidade e criação de estatísticas e relatórios

Recolhem informações do comportamento do visitante, assim como
preferências e interações sociais, para criação de relatórios
estatísticos.

3.4. Como pode gerir os cookies
Se não quiser que as suas visitas a websites sejam detetadas pelo Google Analytics, vá a
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Todos os browsers permitem ao utilizador, através da seleção das definições apropriadas, ter algum controlo
sobre os cookies (se aceitam todos ou apenas alguns cookies, se pretendem ser notificados sempre que um
cookie é emitido ou se pretendem nunca receberem cookies).
Pode encontrar informação específica relativa à gestão de cookies nos sites dos fornecedores dos browsers.

3.5. Social Media cookies
A Ar Telecom encontra-se presente nas redes sociais Facebook e LinkedIn.
O site da Ar Telecom não define cookies ao exibir ligações nos nossos canais de social media quando navega
no nosso sítio.
Ao clicar no botão de ligação ao Facebook será redirecionado para o site do Facebook que tem a sua própria
política de privacidade e de cookies, sobre o qual a Ar Telecom não tem qualquer controlo.
Direitos reservados. Propriedade da Ar Telecom.
Qualquer cópia / impressão deste documento é considerada NÃO CONTROLADA, devendo ser confirmada a sua atualização
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Ao clicar no botão de ligação ao LinkedIn será redirecionado para o site do LinkedIn que tem a sua própria
política de privacidade e de cookies, sobre o qual a Ar Telecom não tem qualquer controlo.

3.6. Alterações à Política de Privacidade
A Ar Telecom reserva-se no direito de reajustar ou alterar a presente política, a qualquer momento, sendo
essas alterações publicitadas.

Direitos reservados. Propriedade da Ar Telecom.
Qualquer cópia / impressão deste documento é considerada NÃO CONTROLADA, devendo ser confirmada a sua atualização

