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Política de Cookies www.thekeytalent.aplygo.com:
Esta política de cookies foi atualizada pela última vez em 27/01/2021
Neste site recolhemos e utilizamos a informação conforme indicado na nossa política de privacidade. Uma das formas
de recolher informação é através da utilização de tecnologia chamada "cookies". A partir do site da DARWIN
PARTNERS,S.L., www.thekeytalent.aplygo.com, usamos cookies para várias coisas.
Tipos de cookies utilizados Este website utiliza cookies de sessão temporária e cookies permanentes. Os cookies de
sessão armazenam dados apenas enquanto o utilizador acede ao Website e os cookies permanentes armazenam os
dados no terminal para que sejam acedidos e utilizados em mais de uma sessão.
O que é um biscoito? Um cookie é uma pequena quantidade de texto que é armazenado no seu navegador (como
Google Chrome ou Apple Safari) quando navega na maioria dos sites.
O que não é um biscoito? Não é um vírus, não é um troiano, não é um verme, não é spam, não é spyware, não abre
janelas pop-up.
Que informação faz uma loja de biscoitos?
Os cookies não costumam armazenar informações sensíveis sobre si, tais como cartões de crédito ou dados bancários,
fotografias ou informações pessoais, etc. Os dados que armazenam são técnicos, estatísticos, preferências pessoais,
personalização de conteúdos, etc.
O servidor web não o associa como pessoa, mas sim ao seu navegador web. De facto, se navegar regularmente com o
navegador Chrome e tentar navegar na mesma web com o navegador Firefox, verá que a web não percebe que é a
mesma pessoa porque está realmente a associar as informações ao navegador, e não à pessoa.
Que tipo de cookies existem?
1. Cookies técnicos: São os mais básicos e permitem, entre outras coisas, saber quando um humano ou uma
aplicação automatizada está a navegar, quando um utilizador anónimo e um utilizador registado navegam,
tarefas básicas para o funcionamento de qualquer website dinâmico. Por exemplo, controlar o tráfego e a
comunicação de dados, identificar a sessão, aceder às partes web de acesso restrito, lembrar os elementos que
compõem uma encomenda, fazer o pedido de registo ou participação num evento, utilizar elementos de
segurança durante a navegação e armazenar conteúdos para a divulgação de vídeos ou som.
2. Cookies de análise: Recolhem informações sobre o tipo de navegação que está a fazer, as secções que mais
utiliza, os produtos consultados, a faixa horária de utilização, a linguagem, etc.
3. Cookies de personalização: Estes são cookies que permitem ao utilizador aceder ao serviço com algumas
características gerais predefinidas no seu terminal ou que o utilizador define. Por exemplo, o idioma, o tipo de
navegador através do qual acede ao serviço, o design de conteúdo selecionado, a geolocalização do terminal e
o local a partir do qual o serviço é acedido.
4. Cookies publicitários: Exibem publicidade com base na sua navegação, no seu país de origem, idioma, etc.
O que são cookies próprios e de terceiros?
Os cookies próprios são os gerados pela página que está a visitar e os de terceiros são os gerados por serviços ou
fornecedores de terceiros como Mailchimp, Mailrelay, LinkedIn, Facebook, Twitter, Google adsense, etc.
Que cookies este site utiliza?
Este site utiliza cookies próprios e de terceiros para analisar o tráfego do nosso website e as seguintes finalidades:
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sobre como o visitante utiliza o site.
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Os cookies podem ser controlados ou eliminados?
Sim, e não só eliminar, também bloquear, geralmente ouparcialmente para um domínio específico, embora não possa
aceder a todos os conteúdos ou que nãotenha uma experiência de navegação personalizada.
Para eliminar cookies de um website, tem de ir para as definições do seu navegador e lá pode pesquisar os associados
ao domínio em questão e procederà sua remoção ou através dos seguintes links:
1. Definições de cookies para o Google Chrome
2. Configurações de cookies para Internet Explorer
3. Configurações de cookies para Mozilla Firefox
4. Configurações de cookies para Safari (versão para desktop) e Safari (versão móvel)
5. Configuración de cookies para Android Navegador
6. Configurações de cookies para Ópera e Ópera (versão móvel)
Saiba mais sobre cookies
Canalisa o regulamento de cookies publicado pela Agência Espanhola de Proteção de Dados (AEPD) no seu "Guia para
a Utilização de Cookies" e consulte mais informações sobre cookies na Internet, http://www.aboutcookies.org/
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