PARA QUE UTILIZAMOS COOKIES E TRATAMOS OS DADOS DE NAVEGAÇÃO?
Neste website utilizamos cookies. Na eventualidade de utilizar o nosso website sem
proceder à desactivação dos cookies, manifesta a sua autorização para a respectiva
instalação.
O que é um cookie?
Um cookie é um ficheiro que os websites transferem para os equipamentos que a eles se
ligam. Ainda que, frequentemente, os objectivos dos cookies sejam apenas técnicos, também
podem permitir, entre outras coisas, armazenar e recuperar informação sobre os hábitos de
navegação de um utilizador ou do seu equipamento e, dependendo da informação que
contenham e da forma de utilização do seu equipamento, podem utilizar-se para reconhecer o
utilizador.
Existem cookies que são controlados e geridos pelo próprio titular do website (cookies próprios)
e outros que são geridos por terceiros, por exemplo, porque estes proporcionam uma
ferramenta ou uma funcionalidade integrada no website.
Alguns cookies são cancelados depois de finalizada a navegação no website (cookies de
sessão) enquanto outros podem permanecer armazenados no equipamento dos utilizadores e
serem acedidos durante um período mais alargado (cookies persistentes).
Que tipo de cookies utilizamos e com que objectivo?
Neste website utilizamos o seguinte tipo de cookies:
1. Cookies técnicos
Utilizamos cookies técnicos para poder prestar os serviços solicitados pelos nossos
utilizadores. Estes cookies são indispensáveis para a navegação e a utilização das diferentes
opções e serviços do website, como, por exemplo, controlar o tráfego e a comunicação de
dados, identificar a sessão, aceder a sectores de acesso restrito, recordar a informação que o
utilizador proporciona em cada etapa do processo de registo ou de contratação, utilizar
elementos de segurança durante a navegação, armazenar conteúdos para a difusão de vídeos
ou som ou partilhar conteúdos através de redes sociais.
2. Cookies de personalização
Com o objectivo de optimizar a experiência de utilização do nosso website, utilizamos cookies
de personalização que nos permitem configurar o website e os respectivos serviços de acordo
com as preferências do utilizador ou com as características gerais do seu equipamento, por
exemplo, o navegador utilizado e a versão correspondente, o sistema operativo instalado, etc.
Estes cookies são utilizados para, por exemplo, recordar os parâmetros que foram escolhidos
pelo utilizador durante as suas visitas, orientar o conteúdo do website em função do idioma ou
localização ou manter o estado de acreditação dos utilizadores registados.
3. Cookies de análise
Os cookies de análise permitem medir e analisar a actividade dos websites e elaborar perfis de
navegação dos utilizadores. Utilizamos estes cookies para compilar estatísticas anónimas e
conjuntas que nos permitam compreender a forma como os utilizadores navegam no nosso
website, com o objectivo de o melhorar e ajustar às preferências dos nossos visitantes.
A título demonstrativo, os dados derivados da navegação no nosso website e que podem ser
objecto de análise são normalmente os seguintes:
- O nome de domínio do fornecedor de Internet (ISP) e/ou endereço IP que proporciona o
acesso à rede. Por exemplo, um utilizador do fornecedor xxx estará identificado apenas
com o domínio xxx.es e/ou o endereço IP. Desta forma, é possível elaborarmos estatísticas
sobre os países e servidores que visitam mais frequentemente o nosso website.
- A data e hora de acesso ao nosso website. Permite-nos averiguar o horário de maior
afluência e proceder aos ajustes necessários para evitar problemas de congestionamento
nas chamadas horas de ponta.

-

-

O endereço de Internet a partir do qual o link encaminhou o utilizador para o nosso website.
Graças a este dado, podemos conhecer a eficácia dos diferentes banners e ligações que
apontam para o nosso servidor, com o objectivo de potenciar os que proporcionem
melhores resultados.
O número de visitantes diários de cada secção. Permite-nos conhecer as áreas de maior
êxito e aumentar e melhorar o seu conteúdo, com o objectivo de os utilizadores obterem
um resultado mais satisfatório.
4. Cookies publicitários

Utilizamos cookies publicitários para gerir os nossos espaços de publicidade. Estes cookies
permitem a administração desses espaços com base em critérios técnicos, como o conteúdo
editado ou a frequência em que os anúncios são exibidos.
Também utilizamos cookies que permitem analisar os hábitos de navegação dos utilizadores
para elaborar perfis específicos e exibir publicidade personalizada em função desses perfis.
Para que a nossa publicidade online seja ajustada e relevante, em algumas situações
recorremos a programas de publicidade selectiva online para, desta forma, promover o nosso
website e alcançar uma maior eficácia da publicidade exibida. As empresas colaboradoras que
participam nestes programas podem exibir publicidade com base nos seus gostos e interesses
deduzidos da informação produzida pela sua navegação no nosso website ou nos de terceiros
participantes no programa. Para esse efeito, essas entidades colaboradoras podem instalar um
cookie no seu navegador para o identificar como parte do público-alvo. Podem igualmente
detectar que visitou anteriormente o nosso website utilizando um cookie de acompanhamento
instalado pelo mesmo.
Pode obter mais informações sobre a publicidade comportamental online (online behavioural
advertising) e sobre como gerir a privacidade do seu navegador para recusar este tipo de
tratamento em www.youronlinechoices.eu
Os cookies são anónimos?
Os cookies não contêm qualquer informação que, por si só, permita identificar um utilizador
concreto. No que se refere ao nosso caso, a informação obtida apenas poderá ser associada a
um utilizador concreto na eventualidade desse utilizador estar identificado no website. Nesse
caso, os dados serão incorporados em ficheiros de dados de carácter pessoal cuja
responsabilidade recai sobre o titular deste website e serão tratados para as finalidades
indicadas na presente política de utilização de cookies, cumprindo sempre com todas as
exigências da legislação vigente em matéria de protecção de dados de carácter pessoal. Em
qualquer momento, os utilizadores afectados poderão exercer os seus direitos de acesso,
rectificação ou cancelamento da sua informação pessoal, bem como a oposição ao
correspondente tratamento, conforme se indica na política de privacidade do nosso website.
Como posso gerir os cookies?
Os utilizadores do website dispõem da opção de não receber cookies, eliminá-los ou serem
informados acerca da sua instalação, através da configuração do respectivo navegador. Para
saber como gerir os cookies no seu navegador, convidamo-lo a consultar a ajuda
correspondente.
Para sua comodidade, segue-se a informação proporcionada pelos desenvolvedores dos
principais navegadores sobre a gestão de cookies:
Chrome, http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer, http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9
Firefox, http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitioswe
Safari, http://support.apple.com/kb/ph5042
No caso de desactivar os cookies, é possível que não possa utilizar todas as funcionalidades
do website.

Para impedir a utilização de cookies publicitários de terceiros, os utilizadores podem também
visitar a página de impedimento da Iniciativa Publicitária da Rede (NAI, Network Advertising
Initiative). Página em inglês: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).
Lista dos cookies utilizados neste website
COOKIES PRÓPRIOS
Validade

CookieID
ID do cookie e como
aparece na cache do
navegador

Cookie de sessão ou
prazo de validade no
caso de cookie
persistente

Domínio

Descrição

Desactivação

Domínio a que se
associa o cookie

Funcionamento e
finalidade do cookie

Como desactivar
o cookie

Cookies técnicos ou indispensáveis à prestação dos serviços
purgado

1 hora

devType

1hora

www.logitravel.*

Tipo de dispositivo.
Identifica que dispositivo
utiliza o cliente para
apresentar a navegação.

ck_sesion

365 dias

www.logitravel.*

Sessão que se produz
ao entrar no website. É
principalmente utilizado
para conservar os dados
da busca, domínio (ao
entrar em https)

test

1 dia

www.logitravel.*

Testes A – B. Para
realizar testes de
conteúdo.

USW_codigo

365 dias

www.logitravel.*

Trata-se de um código
que serve para identificar
um utilizador do website
que não está registado e
que pode vir a estar. A
sua utilização destina-se
a ter uma identificação e
para poder associar todo
o processo a essa
identificação. Desta
forma, quando for
confirmado o registo, é
associada a sua busca
actual ao utilizador
registado.

tokenlogitravel

365 dias

www.logitravel.*

É um identificador de
utilizador registado.
Usado para obter os
dados do utilizador
(buscas, mensagens
informativas, acesso às
suas reservas)

www.logitravel.*

Activação de eliminação
forçada de cookies.

Conforme a
configuração do
navegador

USR_Codelogitravel

365 dias

www.logitravel.*

Código do cliente.
Obtemos o identificador
depois do registo.
Utilizado para o
processo de reserva

cookiesAccept

365 dias

www.logitravel.*

Identifica se foi aceite a
política de cookies, seja
através da continuação
da navegação ou da
aceitação.

X-Akamai-FEOBrowser-State

1 dia

www.logitravel.*

Serviços de optimização
de entrega de conteúdos

Ikws

1 dia

www.logitravel.*

Serviços de optimização
de entrega de conteúdos

AKSB

1 dia

www.logitravel.*

Serviços de optimização
de entrega de conteúdos

Cookies de personalização
ck_idioma

aeropuerto

geolog

365 dias

365 dias

www.logitravel.*
www.logitravel.*

4 dias

Idioma em que decorre a
navegação.
Define o código do
aeroporto de origem do
cliente. Utilizado para
definir as origens nos
quadros e serviços de
busca

Conforme a
configuração do
navegador

Permite saber se o
cliente pretende que o
navegador o localize
geograficamente para
disponibilizar o ponto de
Origem mais próximo da
sua localização

COOKIES DE TERCEIROS
Nota: Declinamos qualquer responsabilidade referente ao conteúdo e veracidade das informações e políticas de
privacidade relativas a cookies de terceiros.
Serviço associado
(serviço, plug-in ou
funcionalidade do
website associado
ao cookie)

Responsável
pelo cookie
(identificação do
responsável pelo
cookie)

Domínio
(Domínio a
que se
associa o
cookie)

Descrição, validade e
funcionamento do cookie

Desactivação
Como
desactivar o
cookie

Cookies técnicos ou indispensáveis à prestação dos serviços
Google

Google, Inc.,
empresa dos
Estados Unidos

google.pt
Cookie(s) de Google utilizado(s)
para o funcionamento dos
respectivos serviços (GoogleMap,
Google+, etc). Mais informações
em:
http://www.google.com/policies/tech

Conforme se
indica em
http://www.goog
le.com/policies/t
echnologies/typ
es/

nologies/types/

Cookies de análise

Google Analytics

Google, Inc.,
empresa de direito
dos Estados
Unidos

www.logitravel
.*

Análise estatística da utilização do
website. Mais informações em:
http://www.google.com/intl/es/analyti
cs/privacyoverview.html.

Instalação no
seu navegador
do complemento
de impedimento
criado por
Google e
disponível na
seguinte
ligação:
https://tools.goo
gle.com/dlpage/
gaoptout?hl=es

Cookies publicitários
Ingenious
Technologies

Ingenious
Technologies AG

.
affiliate.logitra
vel.com

Sociomantic

Sociomantic labs
GmbH

eusonar.socioma
ntic.com

Comission Junction

ValueClick
International Ltd.

awltovhc.com

Tradedoubler (ES)

Tradedoubler
España S.L

.
tradedoubler.c
om

Tradedoubler (PT)
Tradedoubler (IT)

Tradedoubler
Unipessoal LDA

Finalidade: Rastreio de Reservas
Estes cookies utilizam a informação
da reserva em processo (data de
saída, data de chegada, preço,
origem, destino, número de
passageiros…) para depois exibir
conteúdos e publicidade
personalizados, com base no perfil
do utilizador.
No caso de sistemas de metabusca
(kayak, trivago, skyscanner), os
cookies também se utilizam para
saber que reservas entraram no
nosso website através dos mesmos
Mais informações disponíveis nos
websites dos responsáveis pelos
cookies.

Tradedoubler SRL
Impacting

Impacting Email
Marketing
Solutions S.L

.
tradedoubler.c
om

Yahoo/Bing

N&C Advertising
SL

flex.msn.com

TripAdvisor

Tripadvisor Ltd

pfa.levexis.co
m

Fogg

Experienceon
Ventures S.L

fogg.es

Digilant

Digilant Spain S.L

wtp101.com

TravelAudience

TravelAudience
GmbH

ads.travelaudi
ence.com

iDevDirect

Encerra-se
imediatamente

idevaffiliate.co
m

Kayak

KAYAK Europe
GmbH

econdamonitor.de

SkyScanner

Skyscanner Ltd

t.skyscnr.com

Publicidees

Publicidees S.A

tracking.publici
dees.com

Conforme a
configuração do
seu navegador /
conforme se
indica nas
políticas de
privacidade
disponibilizadas
pelos
responsáveis
pelos cookies

Para impedir a
utilização
de
cookies
publicitários de
terceiros,
os
utilizadores
podem
igualmente
visitar a página
de impedimento
da
Iniciativa
Publicitária da
Rede
(NAI,
Network
Advertising
Initiative. Página
em
inglês:
http://www.netw
orkadvertising.or
g/managing/opt
_out.asp).

Trivago

Trivago GmbH

secde.trivago.
com

