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2. POLÍTICA DE COOKIES

I – Introdução

1. O Colégio do Sagrado Coração de Maria – Lisboa é responsável pela gestão do presente

website (adiante “site”).

2. Este site utiliza cookies apenas para fins estatísticos e de segurança.

3. Ao navegar neste site sem alterar as definições de cookies do seu navegador de Internet,

está a consentir o uso dos cookies para os fins e de acordo com a informação fornecida

neste aviso.

II – Cookies

4. Os  cookies são  pequenos  ficheiros  de  informação  que  são  enviados  para  o  seu

computador ou telemóvel quando visita um website. Os cookies são enviados de volta ao

site de origem em cada visita subsequente ou para outro site que reconheça esse cookie.

Os cookies são úteis porque permitem que um site reconheça o dispositivo do utilizador,

permitindo-lhe  navegar  eficientemente  pelas  páginas,  recordando  também  as  suas

preferências e melhorando em geral a experiência do utilizador.

5. Alguns dos cookies emitidos pelo servidor terão apenas a duração da sessão e expirarão

quando encerrar o browser. Outros cookies são usados para recordar quando um utilizador

regressa a um site e têm um período de duração maior.

6. A  maioria  dos  browsers aceitam  cookies automaticamente.  A  capacidade  de  ativar,

desativar ou eliminar cookies também se pode efetuar no seu browser. Para isso, siga as

instruções no seu browser (geralmente localizadas nas opções “Ajuda”, “Ferramentas” ou

“Editar”). 

7. Pode obter  mais  informação  sobre  cookies,  incluindo como ver  os  cookies que foram

criados  no  seu  dispositivo  e  como  geri-los  ou  eliminá-los  usando  diferentes  tipos  de
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browsers,  por  exemplo,  em  http://www.allaboutcookies.org/ (por  favor,  note  que  não

podemos ser responsáveis pelo conteúdo de sites externos).

8. Desativar um  cookie ou uma categoria de  cookies não apaga o  cookie do seu  browser,

para tal necessita efetuar o apagamento manualmente.

9. Ao bloquear ou eliminar cookies usados pelo Colégio é possível que não consiga desfrutar

ao máximo das funcionalidades do website.

10. Os cookies que utilizamos podem ser divididos nas seguintes categorias:

◦ Cookies essenciais (tipo1)

▪ Estes cookies são essenciais para o correto funcionamento do website. Sem estes

cookies, alguns serviços e opções, podem não estar disponíveis.

◦ Cookies funcionais (tipo 2)

▪ Estes cookies permitem-nos melhorar a utilização e o desempenho dos websites e

disponibilizar várias funcionalidades.

◦ Cookies de desempenho (tipo 3)

▪ Estes cookies recolhem informação sobre a forma como utiliza os websites. Ajudam

a identificar conteúdos particularmente visitados no nosso website. Desta forma, é-

nos  possível  adaptar  o  conteúdo  de  forma  mais  orientada  para  as  suas

necessidades e, consequentemente, melhorar a oferta de funcionalidades. Estes

cookies não recolhem dados pessoais.

◦ Cookies de terceiros (tipo 4)

▪ Estes cookies são instalados por terceiros (como redes sociais). O principal objetivo

é a integração de conteúdo de social media no nosso site, como plugins. Poderá

encontrar  mais  informações  acerca  da  utilização  de  plugins sociais  na  nossa

política de privacidade.

D
G

ST
08

-V
02

D
G

ST
08

-V
02

D
G

ST
08

-V
02

https://docs.cscm-lx.pt/Institucional/politica_privacidade.html
http://www.allaboutcookies.org/

	1. Aprovação do Documento
	2. Política de Cookies
	I – Introdução
	II – Cookies


