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1. OBJETIVO E ENQUADRAMENTO 
A Política de Cookies segue diretrizes do RGPD para o utilizador de sítios de internet ser informado de qual a finalidade 
da recolha de dados pessoais e que tipo de dados são recolhidos. 
O objetivo deste documento é fornecer a orientação para estabelecer e manter um aviso de Proteção de Dados, associado 
a um pedido de consentimento aplicável aos testemunhos de conexão não essenciais, em conformidade com as 
obrigações do RGPD. 
 

2. ÂMBITO  
Esta Política aplica-se ao cumprimento da obrigação do dever de informação no uso de testemunhos de conexão (cookies) 
no website da INTEGER. 
 
3. OPERACIONALIDADE DA POLÍTICA 

a) O texto constante neste ponto deve ser publicado no website e deverá ser visível sempre que o utilizador do 
website carregar no link “Política de Cookies” na caixa de consentimento da caixa de disclaimer dos cookies. 

b) Texto a publicar: “A Integer Consulting utiliza cookies para melhorar a tua experiência no website. Eles ajudam-
nos a compreender como o website está a ser utilizado. Ao continuares a utilizar o nosso website, consentes 
com os nossos cookies de acordo com a nossa Política de Cookies. Ao continuares no nosso website, estás a 
concordar com a nossa Política de Privacidade.” 
 

4. POLÍTICA DE COOKIES 

Este documento estabelece a Política de Cookies da Integer Consulting, S.A., com sede na Rua Julieta Ferrão, nº 10, 8º 
Dtº., 1600-131 Lisboa, contribuinte fiscal número 507969332, doravante identificada como “INTEGER”, como responsável 
pelo tratamento de dados pessoais.  

 

Âmbito 

Para o ajudar a navegar no site da INTEGER e prestar um melhor serviço ao utilizador, usamos cookies para melhorar o 
desempenho e a sua experiência como utilizador, assim como a qualidade da informação à qual acede e a sua experiência 
de utilização. 

 

Que tipo de cookies usamos? 

A nossa página web utiliza os seguintes tipos de cookies: 

 

• Cookies técnicos: são aqueles que permitem ao utilizador navegar na página web e o uso de diferentes opções 
ou serviços que nela existem, por exemplo, controlar o tráfego e a comunicação de dados, identificar a sessão, 
aceder as partes de acesso restrito, etc. 

• Cookies de personalização: são aqueles que permitem ao utilizador aceder ao serviço com algumas 
características gerais predefinidas como, por exemplo, o idioma, o tipo de navegador através do qual o utilizador 
acede ao serviço, a configuração regional de onde acede ao serviço, etc. 

• Cookies de análise: são usados para monitorizar e analisar o comportamento do utilizador. É utilizado na medição 
da atividade da web, elaboração de perfis de navegação, etc. 

 

Que cookies utilizamos no nosso site? 

Os cookies usados no site da INTEGER são os seguintes: 
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Nome Propriedade Finalidade Duração 

_ga Google 
Analytics 

Este cookie é utilizado para distinguir 
utilizadores e sessões. É criado quando a 
biblioteca JavaScript é executada e o 
cookie ainda não existe. É atualizado 
sempre que dados são enviados ao 
Google Analytics. 

2 anos a partir da 
configuração ou 
atualização. 

_ga_8F5TZJV3MN Google 
Analytics 

Este cookie é utilizado para determinar 
novas sessões ou visitas. É criado quando 
a biblioteca JavaScript é executada e o 
cookie ainda não existe. É atualizado 
sempre que dados são enviados ao 
Google Analytics. 

2 anos a partir da 
configuração ou 
atualização. 

ARRAffinity Windows 
Azure 

Este cookie armazena um identificador 
de sessão de um utilizador exclusivo. É 
utilizado para determinar os visitantes 
únicos do website e é atualizado com 
cada visualização de página. É fornecido 
com um ID exclusivo gerado pelo 
Windows Azure de forma a garantir a 
validade e a acessibilidade do cookie 
como uma medida de segurança extra. 

Fim de sessão no 
navegador. 

ARRAffinitySameSite Windows 
Azure 

Este cookie armazena um identificador 
de sessão de um utilizador exclusivo. É 
utilizado para determinar os visitantes 
únicos do website e é atualizado com 
cada visualização de página. É fornecido 
com um ID exclusivo gerado pelo 
Windows Azure de forma a garantir a 
validade e a acessibilidade do cookie 
como uma medida de segurança extra. 

Fim de sessão no 
navegador. 

PHPSESSID PHP Este cookie permite identificar 
funcionalidades PHP em todo o website. 

Fim de sessão no 
navegador. 

pll_language Polylang Este cookie é utilizado para armazenar o 
ID da linguagem preferencial do 
utilizador. 

1 ano a partir da 
configuração ou 
atualização. 

splash-screen-showed website Este cookie é utilizado para identificar a 
primeira visita ao website. 

1 mês a partir da 
configuração ou 
atualização. 

 

Configuração de cookies 

A maioria dos navegadores indica como configurar seu navegador para não aceitar cookies, para notificar o utilizador 
cada vez que receber um novo cookie, bem como para desativá-los completamente. Para controlar como deseja que suas 
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informações sejam usadas, o utilizador pode configurar o navegador do seu terminal da maneira que achar mais 
conveniente. 

Em qualquer caso, gostaríamos de salientar que, se os cookies técnicos e / ou operacionais forem desativados, a qualidade 
do site pode diminuir ou custar mais identificar o utilizador. 

O utilizador pode configurar os cookies no menu “opções” ou “preferências” do seu navegador. 

Para saber mais sobre os cookies, o utilizador por visitar www.aboutcookies.org, onde poderá encontrar informações 
sobre como gerir as suas configurações para os vários fornecedores de navegadores, bloquear e remover cookies. 

 

Em caso de dúvida  

Caso tenha alguma questão ou pretenda obter mais informações acerca de como tratamos os dados pessoais ou sobre as 
nossas práticas em matéria de segurança da informação, por favor, não hesite em contactar-nos para a nossa morada ou 
para o endereço de email rgpd@integer.pt 

 

Alterações à Política de Cookies 

A INTEGER reserva-se o direito de, a todo o momento, sem aviso prévio e com efeitos imediatos, alterar, parcial ou 
totalmente, a presente Política de Cookies. 

Quaisquer alterações serão imediatamente divulgadas nas Plataformas, pelo que aconselhamos a consulta regular desta 
página para se manter atualizado. 

 

5. REFERÊNCIAS 

• NP ISO/IEC 27001:2013  

• Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, Regulamento UE n.º 2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de abril (RGPD) 

• PS.20 Política de Privacidade 

 

6. DEFINIÇÕES E TERMOS 

Não aplicável 

mailto:rgpd@integer.pt

