
Política de cookies da SOCIEDADE 
PORTUGUESA DO AR LÍQUIDO, 
ARLÍQUIDO, LDA 
O domínio https://airliquide.onlineacademy.se// utiliza procedimentos automáticos de 
recolha (Cookies) para reunir informações pessoais, como o tipo de browser ou sistema 
operativo, página de referência, rota, domínio ISP (Fornecedor da Internet), etc., tudo com o 
objetivo de melhorar os serviços prestados. Os Cookies nos ajudam a adaptar esta página 
Web às suas necessidades pessoais. 

Um "Cookie" é um pequeno ficheiro que é guardado no computador do utilizador e que nos 
permite reconhecê-lo. O conjunto de "cookies" ajuda-nos a melhorar a qualidade da nossa 
página Web, permitindo-nos personalizar até certo ponto a navegação de cada utilizador na 
referida página. Atualmente, os cookies são essenciais para o funcionamento da Internet, 
oferecendo inúmeras vantagens na prestação de serviços interativos, facilitando a 
navegação e a usabilidade da nossa página Web.  

Note que os cookies não podem danificar o seu equipamento e que, em contrapartida, os 
que são ativados ajudam-nos a identificar e resolver erros e melhorar a navegabilidade do 
nosso sítio.  

Tipologia de cookies: 

Para uma maior informação do utilizador sobre o tipo e a utilização dos cookies, 
informamos que: 

1. Do ponto de vista do “tempo de vida” do cookie (período de tempo em que o cookie 
permanece ativo no nosso computador), podemos distinguir os cookies entre: 

● Cookies de sessão: são cookies temporários que permanecem no ficheiro de 
cookies do seu browser até sair da página Web, para que nenhum fique registado 
no disco rígido do utilizador. As informações obtidas através destes cookies são 
utilizadas para analisar padrões de tráfego na Web. Em última análise, isto 
permite-nos oferecer uma melhor experiência para melhorar o conteúdo e facilitar a 
sua utilização.  

● Cookies permanentes: são armazenados no disco rígido e a nossa página Web 
lê-os sempre que o utilizador realizar uma nova visita. Um cookie permanente tem 
uma data de validade específica. O cookie deixará de funcionar após essa data. 
Utilizamo-los, em geral, para facilitar os serviços de compra e registo. 

2. Do ponto de vista da utilização de cada cookie, podemos distinguir entre: 

● Cookies obrigatórios: são os cookies estritamente necessários, como, por 
exemplo, aqueles que servem para uma navegação correta ou aqueles que 
permitem o pagamento de bens ou serviços solicitados pelo utilizador ou os 
cookies que servem para garantir o carregamento eficaz do conteúdo da página 
Web.  

Na categoria de cookies Obrigatórios, também podemos encontrar cookies para os 
seguintes fins: 

● Permitir apenas a comunicação entre o equipamento do utilizador e a rede. 
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● Prestar rigorosamente um serviço expressamente solicitado pelo utilizador. 

Nestes dois casos, informamos que os dados e o consentimento do utilizador não são 
necessários para a instalação dos referidos cookies. Especificamente, de acordo com o 
Grupo de Trabalho de Peritos da UE, o artigo 29.º do seu parecer 4/20123 interpretou que, 
entre os cookies excluídos, se encontram os que têm por fim: 

● Cookies de “entrada do utilizador” 
● Cookies de autenticação ou identificação do utilizador (apenas de sessão) 
● Cookies de segurança do utilizador 
● Cookies de sessão de leitores multimédia 
● Cookies de sessão para equilibrar a carga 
● Cookies de personalização da interface do utilizador 
● Cookies de complemento (plug-in) para troca de conteúdos sociais 

 
Para todos os outros cookies Obrigatórios não incluídos nos pressupostos acima, será 
necessária a informação prévia e o consentimento do utilizador. 

Cookies funcionais: são cookies que ajudam o utilizador a desfrutar de uma melhor 
experiência de navegação pela página. Um exemplo da utilização deste tipo de cookies são 
os utilizados para armazenar os dados de navegação de um idioma específico. 
Cookies analíticos: são cookies que nos permitem analisar a utilização do sítio Web, para 
que possamos medir e melhorar o seu funcionamento. 
Cookies de publicidade e de terceiros: são os cookies utilizados por redes sociais, ou por 
plug-ins de conteúdo externo, como o Google Maps, bem como cookies de empresas de 
publicidade para publicar anúncios relevantes para os seus interesses. 

A SOCIEDADE PORTUGUESA DO AR LÍQUIDO, ARLÍQUIDO, LDA armazena todas as 
informações recolhidas através dos cookies num formato não personalizado (endereço 
IP). Este tipo de informações obtidas através dos cookies não serão divulgadas fora da 
SOCIEDADE PORTUGUESA DO AR LÍQUIDO, ARLÍQUIDO, LDA, nem utilizadas para 
comunicações não solicitadas. 

Privacidade adequada – Gestão de cookies: 

Se o utilizador desejar, o registo dos cookies poderá ser sujeito à sua aceitação durante a 
instalação ou atualização do browser utilizado. O utilizador pode, a qualquer momento, 
revogar a sua aceitação através das opções de configuração de conteúdos e privacidade 
disponíveis em cada browser. No entanto, se o utilizador não permitir a instalação de 
cookies no seu browser, é possível que não possa aceder a qualquer uma das secções do 
nosso sítio Web.  

Para mais informações sobre a configuração adequada dos cookies e as opções de 
ativação, restrição e/ou desativação dos mesmos, consulte a secção de ajuda do seu 
browser para saber mais: 

● Mais informações sobre como bloquear a utilização dos cookies no Google Chrome 
● Mais informações sobre como bloquear a utilização dos cookies no Firefox 
● Mais informações sobre como bloquear a utilização dos cookies no Internet Explorer 
● Mais informações sobre como bloquear a utilização dos cookies no Safari 
● Mais informações sobre como bloquear a utilização dos cookies no Blackberry 
● Mais informações sobre como bloquear a utilização dos cookies no WindowsPhone 

 

Muitos browsers permitem ativar um modo privado em que os cookies são sempre 
apagados após a sua visita. Dependendo do browser, este modo privado pode ter nomes 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we?esab=a&s=cookies&r=7&as=s
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
http://www.windowsphone.com/en-us/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings


diferentes. Segue-se uma lista dos browsers mais frequentes e os diferentes nomes para 
este "modo privado":  

● Internet Explorer 8 e superior; InPrivate  
● Safari 2 e superior; Navegação Privada  
● Safari 10.5 e superior; Navegação Privada  
● Safari 3.5 e superior; Navegação Privada  
● Google Chrome 10 e superior; Incógnito  

Lista e descrição de cookies: 

As tabelas abaixo apresentam de forma esquematizada os cookies descritos acima e 
utilizados no sítio Web https://airliquide.onlineacademy.se: 

  

Nome do cookie  Domínio do cookie  Expira 
(sessão, 
permanente) 

Utilização do cookie 
(Obrigatório-Funcion
al-Terceiros/Publicid
ade) 

  

lang  Airliquide.onlineacademy.se  50 anos  Permite guardar o 
idioma preferido do 
utilizador para 
encaminhá-lo para o 
sítio Web localizado 
da sua escolha 

           
Flowprosession  Airliquide.onlineacademy.se  sessão  . 
           
JSESSIONID  .nr-data.net  6 meses   
           
        
  

 


