POLÍTICA DE COOKIES DO WEBSITE EDPLIVEBANDSBRASIL.EDP.COM

O QUE SÃO COOKIES?
Cookie é um pequeno ficheiro armazenado no dispositivo do utilizador com o objetivo de
manter de forma persistente alguma informação que permita identificar o tipo de dispositivo,
bem como outra informação relevante para disponibilizar corretamente e adaptar todos os
componentes do Website, incluindo a capacidade de fazer login às áreas do participante.

O WEBSITE UTILIZA COOKIES?
Sim, para melhorar a experiência de utilização do Website e oferecer um serviço personalizado.
Os Cookies são utilizados para manter informação do utilizador, permitindo determinar a língua
que este prefere, auxiliar no preenchimento de formulários e recolher indicadores de
performance, origem e horário dos acessos ao Website.

QUAL É A POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO WEBSITE?
Os dados recolhidos e armazenados em Cookies não serão disponibilizados pela EDP – Energias
do Brasil S.A. (“EDP”) a entidades terceiras e só serão utilizados para campanhas de marketing
com a autorização do utilizador. A navegação no Website é monitorada apenas para fins
estatísticos.

DEVO ACEITAR A UTILIZAÇÃO DE COOKIES?
Seu navegador ou dispositivo pode ter configurações que permitam a você escolher se quer
aceitar os Cookies ou excluí-los. A EDP compromete-se a utilizar o armazenamento de Cookies
apenas para as finalidades referidas nos pontos anteriores.
É importante referir que a utilização de Cookies é essencial para o correto funcionamento do
Website na sua totalidade, pelo que a sua aceitação é recomendada.

A maioria dos navegadores permite controle sobre os Cookies armazenados no seu dispositivo,
bem como a sua eliminação imediata, caso o utilizador pretenda deixar de permitir o
armazenamento local de Cookies. Você pode alterar as configurações do seu navegador ou
dispositivo para evitar ou notificar cada vez que um Cookie é definido.

QUE COOKIES SÃO UTILIZADOS NO WEBSITE?
O quadro seguinte fornece uma explicação dos Cookies utilizados no Website e a sua finalidade.
Cookie

Nome

Duracão

Finalidade

Google Analytics

_ga

2 anos

Usado para distinguir usuários.

Google Analytics

_gid

24 horas

Usado para distinguir usuários.

Google Analytics

_gat

1 minuto

Usado para controlar a taxa de solicitação.

Google Analytics

_utm(a,t,b,c,z)

Até fim de sessão

Usado para distinguir usuários e sessões.
O cookie é criado quando a biblioteca
JavaScript é executada e quando não há
cookies. O cookie é atualizado cada vez que os
dados são enviados para o Google Analytics.

Ou 2 anos limite

Facebook

c_user, wd, sb, sb,
presence,
date,fr,pl, xs

Até fim de sessão

Site EDP Live
Bands

laravel_session,
cookieBox

Até fim de sessão
2 horas limite

Cookies utilizados para armazenar uma
referência à sessão do utilizador e para
controlar se o utilizador já viu a barra de aviso
de utilização de cookies.

AddThis

Mus, ssc, loc, uvc,
na_tc, uid, __atuvs,
__atuvc

Até ao fim de
sessão

Este cookie está associado ao widget de
compartilhamento social do AddThis

1 mês limite

Este widget é comummente incorporado em
sites para permitir que os visitantes
compartilhem conteúdo com uma variedade
de redes e compartilhando plataformas.

Ou 2 anos limite

Necessário para a integração com Facebook
utilizada para a autenticação de utilizadores
votantes no site.

Para quaisquer questões sobre a Política de Cookies do Website, por favor contate-nos através
do edplivebands@edpbr.com.br.

