Política de privacidade
O Oney recolhe todas as informações possíveis sobre os seus Clientes, de modo a
oferecer-lhes um serviço personalizado e a facilitar a sua navegação. O Oney
pretende assegurar a melhor relação possível com os seus Clientes e, para tal,
cumpre todas as disposições legais em matéria de protecção de dados. Os dados
pessoais dos nossos Clientes não serão disponibilizados a entidades terceiras, e só
com a autorização do cliente serão utilizados para campanhas de marketing. Se o
cliente não desejar receber futuramente informação relativa a marketing, bastará
informar o Oney por escrito. A sua navegação no nosso site Web será
monitorizada para fins estatísticos.
Utilização de cookies pelo Oney Portugal
Os cookies são pequenos ficheiros de texto enviados pelos sítios Web que visita e
que são armazenados no seu computador. São amplamente utilizados para o
funcionamento dos sítios Web, ou para aumentar a eficiência dos mesmos, bem
como para fornecer informações aos proprietários do sítio.
O quadro abaixo fornece uma breve explicação dos cookies que utilizamos e
porquê.
Cookie

Nome

Expiração

__utma

2 anos

__utmb

30
Minutos

__utmc

Final da
sessão

__utmz

6 Meses

__utmv

2 Anos

ASP.NET_SessionId

Final da
sessão

Google
analytics

Outsystems

Descrição
Utilizado para
distinguir utilizadores e
sessões.
Utilizado para
determinar novas
sessões/visitas
Utilizado para
determinar se o
utilizador está numa
nova sessão/visita
Armazena a origem do
tráfego ou campanha
utilizada pelo utilizador
para chegar ao site.
Utilizado para algumas
variáveis ao nível do
visitante mas sem
qualquer identificação
do mesmo.
Guarda um número
aleatório utilizado para
identificar uma sessão

Cookie

Nome

Expiração

osVisitor

Nunca

osVisit

30
minutos

pageLoadedFromBrowserCache

Final da
sessão

<web screen
Final da
name>:<generated id>: <initial
sessão
tab>

Descrição
de utilização. Essencial
para a execução da
aplicação Web.
Utilizado para guardar
um valor único sempre
que um utilizador
acede ao site. Não é
feita qualquer
associação com a
identidade do
utilizador.
Armazena um valor
único para representar
que o visitante acedeu
a uma página. Não é
feita qualquer
associação com a
identidade do
utilizador.
Utilizado para
melhorar a experiência
de navegação do
utilizador, evitando a
repetição de
mensagens caso o
utilizador utilize o
botão de "voltar" do
browser.
Utilizado para manter
o estado da paginação
em determinadas
páginas, melhorando a
experiência de
navegação.

A maioria dos browsers, permitem controlar a maioria dos cookies através das suas
definições. Pode obter mais informações sobre cookies, sabendo os que foram
instalados e como podem ser geridos e eliminados. Visite www.allaboutcookies.org
Pode ainda impedir que as suas visitas sejam detectadas pelo Google analytics,
visite http://tools.google.com/dlpage/gaoptout para saber mais.

