POLÍTICA DE COOKIES
INFORMAÇÃO
COOKIES NOS WEBSITES DA COSEC
A COSEC utiliza cookies nos seus Web sites para melhorar o desempenho e a experiência do
utilizador. Ao navegar nos Web sites da COSEC o utilizador está a consentir a utilização de todos
os cookies e caso opte por desativá-los, nas opões de configuração do seu navegador de internet
(browser), não conseguirá prosseguir com a navegação nos nossos Web sites.
O QUE SÃO COOKIES?
Os cookies são pequenos ficheiros de texto que são armazenados no seu dispositivo de acesso
(computador, telemóvel/smartphone ou tablet) através do navegador de internet (browser) quando
visita um Web site ou quando utiliza serviços online.
QUE TIPO DE COOKIES UTILIZAMOS E QUAL A SUA FUNCIONALIDADE?
Os cookies usados pela COSEC visam melhorar a experiência de navegação do utilizador, não
recolhem informações pessoais que o permitam identificar, eliminam a necessidade de o utilizador
ter que introduzir repetidamente as mesmas informações e ajudam a determinar a utilidade,
interesse e o número de utilizações dos Web sites.
A tabela abaixo identifica os cookies que utilizamos à data e o seu propósito:

Origem

Persistência
no sistema

_ga

Google Analytics

2 anos

Recolhe informação sobre a utilização do site.

_gat

Google Analytics

10 minutos

Recolhe informação sobre a utilização do site.

PHPSESSID

cosec.pt

25 dias

Cookie de sistema para permitir a navegação no site e
sem o qual o site não funciona.

_atuvc

cosec.pt

2 anos

Cookie para melhorar a partilha do site nas redes
sociais.

_atuvs

cosec.pt

2 anos

Cookie para melhorar a partilha do site nas redes
sociais.

ASPSESSIONIDSC
dit.cosec.pt
RAACRR

sessão

Cookie de sistema para melhorar a experiência de
utilização do site e sem o qual o site pode não
funcionar corretamente.

ASP.NET_SessionI
cosecnet.pt
d

sessão

Cookie de sistema para permitir a navegação no site e
sem o qual o site não funciona corretamente

osVisitor

cosecnet.pt

sempre

Cookie de sistema para melhorar a experiência de
utilização do site e sem o qual o site pode não
funcionar corretamente.

pageLoadedFromBr
cosecnet.pt
owserCache

sessão

Cookie de sistema para melhorar a experiência de
navegação no site.

Nome do cookie

Propósito
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www.cosec.pt
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