BRIDGESTONE

POLÍTICA DE COOKIES

Última alteração em 10 de Julho de 2013.
A BSEU usa cookies para melhorar de forma contínua a experiência dos visitantes do web site.
Antes de mais, os cookies podem melhorar diretamente essa experiência, por exemplo
memorizando a escolha de idioma ou outras definições específicas. Para além disso, certos
cookies fornecem à BSEU informações estatísticas sobre o uso do seu website, permitindo,
desta forma, ir ao encontro das preferências do visitante, adaptando-se em conformidade. Por
último, os cookies podem permitir a utilização de funcionalidades adicionais, por exemplo
"gostar" de alguma coisa no facebook, 'tweetar" algo no Twitter, etc.
Mais exatamente, o que são os cookies?
Os cookies são pequenos ficheiros de texto que o browser instala no computador e que
permitem ao Website reconhecer o utilizador na visita seguinte. Consistem num número
exclusivo e, por essa razão, podem distingui-lo de outros visitantes, mas não contém
quaisquer dados pessoais. Isto quer dizer que a BSEU não pode identificá-lo pessoalmente
através dos cookies, nem identificá-lo quando visita websites de terceiros.
Graças aos cookies, a BSEU, por exemplo, consegue garantir que as informações que
aparecem no ecrã durante a visita seguinte do utilizador são ajustadas às preferências do
utilizador. Graças aos cookies, a BSEU consegue identificar as secções mais populares do
website, uma vez que permitem à BSEU saber quais as páginas que os utilizadores visitam e
quanto tempo despendem a navegar nessas páginas. Com base nestes dados agregados, a
BSEU pode ajustar o seu website para refletir melhor os requisitos do utilizador
disponibilizando uma experiência mais voltada para o cliente. Por último, os cookies podem
facilitar a utilização de determinadas aplicações de terceiros, tais como ligações de redes
sociais.
De que forma obtemos o seu consentimento informado
Ao entrar no website da BSEU pela primeira vez, ser-lhe-á solicitado que aceite ou recuse a
utilização de cookies e ser-lhe-á apresentada uma ligação para esta política de cookies para
obter mais informações. A faixa de notificação já não irá aparecer no ecrã nas visitas seguintes
ao website, mas a opção de remover os cookies ou revogar o seu consentimento em usar
cookies permanece completamente em aberto através das definições do seu browser da
Internet (ver abaixo em "objeção").

Objeção
É possível configurar o browser de forma a permitir ou recusar o uso de cookies ou informar o
utilizador sempre que for enviado um cookie. Dado que nem todos os browsers são
semelhantes, a BSEU aconselha-o a consultar o menu "Ajuda" do browser para ficar a saber
como pode eliminar os cookies e/ou (re)ajustar as preferências de cookies futuramente.
Também
poderá
revogar
o
consentimento
bseu.feedback@bridgestone.eu a este respeito.

enviando

um

email

para

No entanto, note que se desativar os cookies isso poderá impedi-lo de usar o web site da
melhor forma. A BSEU não troca cookies com sites terceiros nem com fornecedores de dados
externos, salvo com terceiros que trabalhem diretamente com a BSEU para fornecer serviços
de website.
Para mais informações sobre a proteção dos seus dados pessoais, consulte a nossa política de
privacidade.
Que dados são recolhidos e com que finalidade?
Quando visita o website, a BSEU pode recolher automaticamente as seguintes informações
técnicas (que não conseguem identificar o utilizador): o seu sistema operativo, tipo de
browser, o nome de domínio de outro website que usou para aceder ao nosso website, o
tempo e a duração da visita, que páginas visitou, etc.
Estes dados serão usados exclusivamente para fins internos, designadamente para a BSEU
estudar dados demográficos, comportamentos e interesses gerais. Irá permitir à BSEU ajustar
melhor o website e as suas aplicações às diversas necessidades e desejos dos seus visitantes
para:
-

Calcular melhor o tamanho e padrões de utilização do seu público;
Armazenar informações sobre preferências e interesses individuais;
Agilizar pesquisas; e
Reconhecer o utilizador (de forma anónima) quando este regressa ao nosso website.

É importante sublinhar isto, para além de memorizar as definições do utilizador no website, a
BSEU usa os dados recolhidos exclusivamente para fins de estatística web no Google Analytics,
o que significa que os dados só são usados de forma agregada e estritamente para fins
internos. A BSEU não recolhe informações pessoais sobre os seus visitantes e não consegue
identificá-lo pessoalmente com base nos dados reunidos.
Resumo de cookies
Nome

Domínio

Conteúdos e finalidade

Validade

JSESSIONID

bridgestone.eu

identifica a sessão do utilizador

sessão

__utma

bridgestone.eu

distingue utilizadores e sessões

2 anos

__utmb

bridgestone.eu

determina novas sessões/visitas

30 min.

__utmc

bridgestone.eu

Não é usado em ga.js. Definido para
interoperabilidade com urchin.js.

sessão

__utmz

bridgestone.eu

guarda a origem do tráfego ou da campanha
que explica como o utilizador chegou ao site

6 meses

ASP.NET_SessionId

moto.bridgestone.eu

identifica a sessão do utilizador

sessão

BIGipServerpool_auto.bridgestone.eu

moto.bridgestone.eu

cookie de balanceamento de carga (sistema)

sessão

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

moto.bridgestone.eu

identifica visitas repetidas
de um único utilizador

10 anos

SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE

moto.bridgestone.eu

identifica a sequência dos pedidos HTTP
de um utilizador

sessão

__utma

moto.bridgestone.eu

distingue utilizadores e sessões

2 anos

__utmb

moto.bridgestone.eu

determina novas sessões/visitas

30 min.

__utmc

moto.bridgestone.eu

Não é usado em ga.js. Definido para
interoperabilidade com urchin.js.

sessão

__utmz

moto.bridgestone.eu

guarda a origem do tráfego ou da campanha
que explica como o utilizador chegou ao site

6 meses

mc.lp

moto.bridgestone.eu

guarda os últimos produtos visualizados

1 ano

sc_pview_shuser

moto.bridgestone.eu

Cookie de sistema sitecore

sessão

ASP.NET_SessionId

auto.bridgestone.eu

identifica a sessão do utilizador

sessão

BIGipServerpool_auto.bridgestone.eu

auto.bridgestone.eu

cookie de balanceamento)
de carga (sistema

sessão

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

auto.bridgestone.eu

identifica visitas repetidas
de um único utilizador

10 anos

SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE

auto.bridgestone.eu

identifica a sequência dos pedidos HTTP
de um utilizador

sessão

__atuvc

addthis.com

apresenta a contagem atualizada
se o utilizador partilhar uma página

2 anos

__atuvc

auto.bridgestone.eu

apresenta a contagem atualizada
se o utilizador partilhar uma página

2 anos

__utma

auto.bridgestone.eu

distingue utilizadores e sessões

2 anos

__utmb

auto.bridgestone.eu

determina novas sessões/visitas

30 min.

__utmc

auto.bridgestone.eu

Não é usado em ga.js. Definido para
interoperabilidade com urchin.js.

sessão

__utmz

auto.bridgestone.eu

guarda a origem do tráfego ou da campanha

6 meses

psr_lp

auto.bridgestone.eu

guarda os últimos produtos visualizados

1 ano

psr_lastsearch

auto.bridgestone.eu

guarda os últimos parâmetros
de pesquisa do utilizador
para preenchimento automático

2 semanas

sc_pview_shuser

auto.bridgestone.eu

Cookie de sistema sitecore

sessão

uid

addthis.com

regista o id do utilizador
e hora de início de sessão

2 anos

uit

addthis.com

regista o id do utilizador
e hora de início de sessão

1 dia

Google Analytics:
Para mais informações sobre os cookies de monitorização do Google Analytics

