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POLÍTICA DE COOKIES
A LISBONPH – ASSOCIAÇÃO JUVENIL PARA O EMPREENDEDORISMO DA FACULDADE DE
FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA (doravante designada por LISBONPH), com sede
na Avenida Professor Gama Pinto n.º 2, 1649-003 Lisboa e NIPC 510936342, é a proprietária
do domínio lisbonph.pt, sendo responsável pelo tratamento de dados realizado no website
LisbonPH.
A LISBONPH ESTÁ EMPENHADA EM PROTEGER A PRIVACIDADE E OS DADOS PESSOAIS DOS
SEUS CLIENTES E UTILIZADORES DO WEBSITE, PELO QUE ELABOROU E ADOTOU A
PRESENTE POLÍTICA DE COOKIES. ESTA POLÍTICA ESCLARECE COMO SÃO UTILIZADOS
COOKIES, PIXEL TAGS E OUTRAS TECNOLOGIAS SEMELHANTES, PELO QUE
ACONSELHAMOS A SUA LEITURA.

1. O QUE SÃO COOKIES?
1. Cookies são pequenos arquivos de informações que ajudam a identificar o seu browser
e que podem armazenar informações, por exemplo, configurações e preferências do
Utilizador.
2. Com exceção dos cookies especificamente necessários ao desempenho do website, o
armazenamento de outros cookies dependerá sempre da aceitação e consentimento do
Utilizador, podendo esse consentimento ser retirado a todo o tempo através de
ferramentas específicas do browser.

2. COMO UTILIZAMOS COOKIES?
1. Utilizamos cookies para apresentar as suas preferências, por exemplo:
a.
Os cookies permitem-nos saber se concorda (ou não) com a utilização de cookies no
website;
b.
Os cookies permitem-nos que o identifiquemos como um Utilizador recorrente;
c.
Os cookies permitem-nos recuperar as suas preferências personalizadas quando
navega;
2.
Os cookies permitem-nos recolher, anonimamente, estatísticas relativamente aos
vídeos que visualizou no website.

3. OS COOKIES DE TERCEIROS
1. Alguns cookies poderão, ainda, ser armazenados por terceiros que não a LISBONPH.
2. Esses terceiros são prestadores de serviços e, embora a LISBONPH realize todos os
esforços no sentido de recorrer apenas a prestadores de serviços que forneçam
garantias de utilização de medidas técnicas e organizativas adequadas e conformes aos
requisitos da legislação relevante em matéria de proteção de dados, o Utilizador
entende que a LISBONPH não é responsável pelo conteúdo e exatidão das políticas de
privacidade e de cookies destes terceiros.
3. No Ponto 6, encontra-se uma descrição de todos os cookies utilizados, entre eles, os de
terceiros, e, no Ponto 7, encontra-se uma descrição de todos os pixel tags e outras
tecnologias semelhantes utilizados.

4. PARA QUE SERVEM OS COOKIES?
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1. A LISBONPH irá armazenar cookies no seu equipamento para personalizar e facilitar ao
máximo a navegação, mas também, para a solução de problemas, estatísticas, garantia
de qualidade e para monitorar a segurança do sistema.
2. Poderá, a todo o tempo, eliminar ou bloquear os referidos cookies, sendo que, ao fazêlo, alguns recursos deste website poderão não funcionar como previsto.
3. Os cookies não são utilizados para quaisquer finalidades que não as aqui descritas.

5. TIPOS DE COOKIES
1. Os cookies no nosso website são utilizados para diferentes finalidades, mas, em geral, a
sua utilização pode ser dividida nas seguintes categorias:
a.
Cookies Estritamente Necessários: são cookies que são essenciais para provisão
do website e para todos os serviços solicitados, mas não executam nenhuma função
adicional ou secundária.
b.
Cookies de Desempenho: são aqueles cookies que fornecem informações
estatísticas sobre o uso do website, ou seja, a análise da web.
c.
Cookies de Segmentação/Publicidade: são cookies utilizados para criar perfis ou
personalizar conteúdos.

COOKIES QUE UTILIZAMOS
1. A seguinte tabela explica de que forma são utilizados cookies no presente
website.

Origem

Cookies Estritamente Necessários
Nome
Descrição

Próprios
(lisbonph.pt)

PHPSESSID

Próprios
(https://lisbonph.thinkific.com/)

XSRF-TOKEN

Terceiros
(google.com)

_GRECAPTCHA

Terceiros
(sibautomation.com)

__cfduid

Próprios
(lisbonph.pt)

cky-active-check

Próprios
(lisbonph.pt)

cookieyesID

Próprios
(lisbonph.pt)

cky-consent

Cookie gerado por aplicações
baseadas na linguagem PHP com a
finalidade geral de manter as
variáveis de sessão do utilizador.
Cookie utilizado para ajudar com a
segurança do site na prevenção de
ataques
“Cross-Site
Request
Forgery”.
Cookie gerado pelo Google. Para
além de certos cookies-padrão do
Google, reCAPTCHA define um
cookie necessário (_GRECAPTCHA)
quando é executado com a
finalidade de fornecer a sua análise
de risco.
Cookie utilizado por serviços cdn,
como o CloudFare, para identificar
clientes individuais por detrás de
um endereço IP partilhado e aplicar
definições de segurança por cliente.
Não corresponde a qualquer
identificação de utilizador na
aplicação web e não armazena
qualquer informação pessoalmente
identificável.
Cookie gerado pelo CookieYes para
verificar
se
o
banner
de
consentimento está ativo no
website.
Identificador
único
para
os
visitantes utilizado pelo CookieYes
no
que
diz
respeito
ao
consentimento.
Cookie gerado pelo CookieYes para
lembrar o consentimento do

Duração
Sessão

Sessão

5 meses e
27 dias

1 mês

1 dia

1 ano

1 ano
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Próprios
(lisbonph.pt)

cookieyes-necessary

Próprios
(lisbonph.pt)

cookieyes-functional

Próprios
(lisbonph.pt)

cookieyes-analytics

Próprios
(lisbonph.pt)

cookieyes-performance

Próprios
(lisbonph.pt)

cookieyes-advertisement

Próprios
(lisbonph.pt)

cookieyes-other

Origem

Cookies Analíticos
Nome

Próprios
(lisbonph.pt)

_gid

Próprios
(lisbonph.pt)

_ga

Origem

_gat

Próprios
(lisbonph.pt)

sib_cuid

Terceiros
(doubleclick.net)
Terceiros
(google.com)
Terceiros
(youtube.com)
Terceiros
(youtube.com)
Terceiros
(doubleclick.net)
Terceiros
(youtube.com)

Descrição

Cookie gerado por aplicações
baseadas na linguagem PHP com a
finalidade geral de manter as
variáveis de sessão do utilizador.
Cookie
da
Google
Universal
Analytics usado para distinguir
usuários.

Cookies de Desempenho
Nome

Próprios
(lisbonph.pt)

Origem

utilizador para a utilização de
cookies no website.
Cookie gerado pelo CookieYes e é
utilizado
para
lembrar
o
consentimento dos utilizadores
para a utilização de cookies na
categoria 'Necessário'.
Cookie gerado pelo CookieYes e é
utilizado
para
lembrar
o
consentimento dos utilizadores
para a utilização de cookies na
categoria 'Funcional'.
Cookie gerado pelo CookieYes e é
utilizado
para
lembrar
o
consentimento dos utilizadores
para a utilização de cookies na
categoria 'Analíticos'.
Cookie gerado pelo CookieYes e é
utilizado
para
lembrar
o
consentimento dos utilizadores
para a utilização de cookies na
categoria 'Desempenho'.
Cookie gerado pelo CookieYes e é
utilizado
para
lembrar
o
consentimento dos utilizadores
para a utilização de cookies na
categoria
'Publicidade/Segmentação'.
Cookie gerado pelo CookieYes e é
utilizado
para
lembrar
o
consentimento dos utilizadores
para a utilização de cookies na
categoria 'Outros'.

Descrição

Cookie
da
Google
Universal
Analytics usado para controlar a
taxa de solicitação em sites com
grande tráfego.
Cookie gerado pelo fornecedor
Purechat. É utilizado para enviar
dados para purechat.com. Ajuda a
ligar os visitantes à equipa de
reserva e a seguir os visitantes para
permanecerem no portal.

Cookies de Segmentação/Publicidade
Nome
Descrição
test_cookie
NID
GPS
VISITOR_INFO1_LIVE
IDE
YSC

Cookie
utilizado
para
fins
publicitários.
Cookie
utilizado
para
fins
publicitários.
Cookie
utilizado
para
exibir
publicidade
direcionada
ao
utilizador.
Cookie utilizado para rastrear a
visualização de vídeos.
Cookie utilizado para o intercâmbio
publicitário em tempo real.
Cookie utilizado para recolher
dados do utilizador os quais são
agregados
a
outros
dados

1 ano

1 ano

1 ano

1 ano

1 ano

1 ano

Duração
1 dia

730 dias

Duração
10 minutos

6 meses

Duração
183 dias
29 minutos
183 dias
390 dias
Sessão
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Terceiros
(facebook.com)

fr

Próprios
(lisbonph.pt)

_fbp

Próprios
(lisbonph.pt)

uuid

recolhidos por serviços Google, para
exibir publicidade direcionada.
Cookie
que
contém
uma
combinação de ID do browser e do
utilizador, utilizado para gerar
publicidade direcionada.
Cookie utilizado pelo Facebook para
efeitos de marketing publicitário.
Para optimizar a relevância dos
anúncios, recolhendo dados dos
visitantes de múltiplos websites, tais
como as páginas que foram
carregadas.

90 dias

90 dias

6 meses

7.

O QUE SÃO PIXEL TAGS E OUTRAS TECNOLOGIAS SEMELHANTES ?
7.1 Os pixel tags (também conhecidos como web beacons e clear GIFs) podem ser usados
em conexão com alguns serviços para, nomeadamente, acompanhar as ações dos
utilizadores dos serviços (incluindo destinatários de email), medir o sucesso das campanhas
de marketing e compilar estatísticas sobre a utilização dos serviços e taxas de resposta.

8.

PIXEL TAGS E OUTRAS TECNOLOGIAS SEMELHANTES QUE UTILIZAMOS

1. A seguinte tabela explica de que forma são utilizados pixel tags e outras tecnologias
semelhantes no Site.
Host

URL de Origem

Parâmetr
os

static.wixstatic.com

https://static.wixstatic.com/media/d7faa9_8ab75203827240d4bae34d8be0f93314~mv
2_d_2480_3508_s_4_2.png/v1/fill/w_154,h_218,al_c,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2/d7faa9_
8ab75203827240d4bae34d8be0f93314~mv2_d_2480_3508_s_4_2.png

(218px 154px)

static.wixstatic.com

https://static.wixstatic.com/media/d7faa9_542bf506d1d444e4adfc27037536654b~mv2.
png/v1/fill/w_180,h_225,al_c,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2/web%20info.png

(225px 180px)

static.wixstatic.com

https://static.wixstatic.com/media/d7faa9_c321210ffe6a4b028cbdd6b4c2e2cf77~mv2_
d_1580_1500_s_2.png/v1/fill/w_564,h_800,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01/vetor.webp

(800px 564px)

static.wixstatic.com

https://static.wixstatic.com/media/d7faa9_73abc4da797c496cb62b7d04bff1a29a~mv2.
png/v1/fill/w_136,h_91,al_c,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2/328-2019%20(1).png

(91px 136px)

static.wixstatic.com

https://static.wixstatic.com/media/d7faa9_f7c0a4afaca44db4b4c116f318c2466b~mv2_
d_4500_2480_s_4_2.png/v1/fill/w_269,h_144,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/Marca%20p
rincipal%20horizontal%20monocromatico.webp

(144px 269px)

static.wixstatic.com

https://static.wixstatic.com/media/d7faa9_0f63187d908645049baed9bf6dcc248f~mv2.
png/v1/fill/w_185,h_108,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/Logo%20Ciclum%20Farma.web
p

(108px 185px)

static.wixstatic.com

https://static.wixstatic.com/media/d7faa9_19dc4d307f7b4ed39332995c977f1f08~mv2_
d_2480_3508_s_4_2.png/v1/fill/w_154,h_218,al_c,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2/d7faa9_19
dc4d307f7b4ed39332995c977f1f08~mv2_d_2480_3508_s_4_2.png

(218px 154px)

static.wixstatic.com

https://static.wixstatic.com/media/d7faa9_5aab973c59294942be04fb777ca14a20~mv2
_d_4500_2480_s_4_2.png/v1/fill/w_176,h_97,al_c,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2/marca%20.
png

(97px 176px)

static.wixstatic.com

https://static.wixstatic.com/media/d7faa9_d45ba50b8f7741bfa61f82285a251c89~mv2_
d_2480_3508_s_4_2.png/v1/fill/w_154,h_218,al_c,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2/d7faa9_d4
5ba50b8f7741bfa61f82285a251c89~mv2_d_2480_3508_s_4_2.png

(218px 154px)

9. CONTROLO E GESTÃO DE COOKIES

1. A todo o tempo poderá controlar e/ou eliminar os cookies, nomeadamente, poderá
eliminar todos os cookies que já estejam armazenados no seu equipamento, podendo
inclusivamente configurar a maioria dos browsers de forma a prevenir o seu
armazenamento.
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2. Para que consiga efetuar essa gestão, terá, no entanto, de ajustar manualmente
algumas preferências de cada vez que visita determinados websites , sem as quais alguns
serviços e funcionalidades poderão não funcionar.
3. Como garantia adicional poderá, a todo o tempo, desativar os cookies, configurando o
seu browser, de acordo com as instruções disponíveis em:
a.
Para
utilizadores
do
Google
Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 ;
b.
Para
utilizadores
do
Internet
Explorer:
https://support.microsoft.com/pt-pt/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies ;
c.
Para
utilizadores
do
Microsoft
Edge:
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy ;
d.
Para
utilizadores
do
Mozilla
Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences ;
e.
Para
utilizadores
do
Apple
Safari:
http://support.apple.com/kb/ph5042 .

10. ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE COOKIES
1. A LISBONPH reserva-se no direito de reajustar ou alterar a presente Política a qualquer
momento, sendo essas alterações publicitadas.

11. OS NOSSOS DETALHES DE CONTACTO
1. Caso tenha alguma dúvida ou questão relacionada com esta Política, por favor
contacte-nos por escrito através do email [geral@lisbonph.pt].

12. ÚLTIMA VERSÃO.
1. [20] [04], 2020. Lisboa (Portugal)

