OLÍTICA DE COOKIES DOS WEBSITES DO CSM

Esta Política de Cookies é parte integrante da Política de Privacidade do website
www.csm.org.pt (doravante denominado "Website").
Para facilitar e proporcionar uma melhor experiência de navegação através do
website, o Conselho Superior de Magistratura (adiante designado

CSM

com sede na Rua Duque de Palmela n.º 23 1250-097 Lisboa, informa que utiliza
Cookies ou outros arquivos de funcionalidade similar (a seguir "Cookies").
Devido ao modo como funcionam os standards de comunicação de Internet, o
acesso ao Website pode implicar a utilização de Cookies. O CSM é responsável
pelos Cookies e pelo tratamento dos dados obtidos através da utilização destes,
quer próprios, quer de terceiros, através do seu website, decidindo sobre
o propósito, conteúdo e uso do tratamento dos dados recolhidos.
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O que é um Cookie?
Os cookies são arquivos que contêm pequenas quantidades de informações que
são descarregadas para o dispositivo do utilizador quando visita uma página
da Web.
O objetivo principal é reconhecer o utilizador sempre que acede ao
Website, permitindo também melhorar a qualidade e oferecer um melhor
uso do site, visando simplificar a navegação.
Os cookies são essenciais para o funcionamento da Internet; não danificam
o equipamento ou dispositivo do utilizador e, se estiverem ativados na
configuração do seu navegador, ajudam a identificar e resolver possíveis erros na
operação do website.

A autorização de utilização de cookies é facultativa. A não autorização resultará,
contudo,

na

impossibilidade

de

desenvolver

as

atividades

a

seguir

indicadas. Os dados fornecidos autorizando a utilização de cookies não serão
divulgados nem comunicados a terceiros pelo responsável pelo tratamento.

O Utilizador poderá a qualquer momento gerir as suas preferências em
relação aos cookies através do seu browser.
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Se não conhecer o tipo e a versão do browser que está a utilizar, clique em
a todas as informações necessárias.

Utilização de Cookies pelo CSM
Ao aceder ao website, o Utilizador aceita expressamente o uso de Cookies
necessários nos seus dispositivos.
Se desativar os Cookies, a navegação no website poderá não ser otimizada e
alguns das funcionalidades do website poderão não funcionar corretamente.
Especificamente, o CSM utiliza Cookies para os propósitos a seguir identificados.
Caso o CSM venha a utilizar outros Cookies com a finalidade de conceder mais e
melhores serviços, o utilizador será devidamente informado.

Cookies Necessários
Os cookies necessários ajudam a tornar um website útil, permitindo funções
básicas, como a navegação e o acesso à página para proteger áreas do
website. O website pode não funcionar corretamente sem estes cookies.
Nome Fornecedor Finalidade

Validade Tipo

Cookies Preferências
Os cookies de preferência permitem que um website memorize as informações
que mudam o comportamento ou o aspeto do website, como o seu idioma
preferido ou a região em que o Utilizador se encontra.
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Nome

Fornecedor Finalidade

Validade Tipo

Cookies Estatísticos
Os cookies estatísticos ajudam os proprietários de websites a entenderem como
os visitantes interagem com os websites, recolhendo e divulgando informações de
forma anónima.
Nome

Fornecedor

Finalidade

Validade Tipo
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Cookies Marketing
Os cookies de marketing são utilizados para acompanhar os visitantes pelos
websites. A intenção é exibir anúncios que sejam relevantes e apelativos para o
utilizador.
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Nome

Fornecedor

Finalidade

Validade Tipo

Cookies Não classificados
Os cookies não classificados são cookies que estão em processo de classificação,
juntamente com os fornecedores de cookies individuais.
Nome

Fornecedor

Finalidade Validade Tipo

Configuração do utilizador para evitar cookies
Em conformidade com a legislação vigente é prestada informação relativa à
forma como o utilizador pode configurar o browser para gerir e manter a sua
privacidade e segurança em relação aos Cookies, através de links para aceder
ao website de suporte oficial dos principais navegadores para que poder decidir
se aceita ou não o uso de Cookies.
As definições de cookies podem ainda ser alteradas nas preferências do seu
navegador, seguindo as indicações constantes nos seguintes links:
Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDeskt
op&hl=en
Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
Internet Explorer
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https://support.microsoft.com/pt-pt/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
Safari
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-websitedata-sfri11471/mac

Política de Privacidade
Para mais informações sobre proteção de dados pessoais, consulte a nossa
Política de Privacidade.

Configuração atual:
ID de consentimento:
Mude o seu consentimento
Retire o seu consentimento

Última atualização a 30 de novembro de 2020
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