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1. OBJETIVO DA POLÍTICA
A Política de Gestão de Cookies tem como objetivo descrever as práticas para utilização de “cookies” nos
Websites e nas ferramentas de redes sociais que são usadas pela OneasIT.
Estas práticas são definidas em conformidade para com os requisitos definidos pela Política de Gestão
da Segurança da Informação e para com a Política de Gestão da Privacidade de Dados Pessoais em vigor
na OneasIT.

2. COMPROMISSOS E PRÁTICAS PARA A GESTÃO DE COOKIES
2.1

Finalidade dos cookies

São utilizados “cookies” para personalizar conteúdos e anúncios em função das características do
visitante, interagir com funcionalidades de redes sociais, analisar o tráfego do website, assim como dar
suporte a controlos de segurança implementados.
Em função das opções do visitante das páginas dos websites podem ser partilhados dados com os nossos
parceiros de redes sociais, para objetivos publicitários, para análise de tráfego e da navegação pelas
páginas do websites e ferramentas de redes sociais no âmbito desta política.
Em caso algum serão recolhidos dados pessoais através de cookies.

2.2

Tipos de cookies:

Os “cookies” são ficheiros de texto que podem ser utilizados por websites para tornar a experiência do
utilizador mais eficiente.
De acordo com a legislação em vigor, podem ser armazenados e operacionalizados cookies no
equipamento em que o visitante faz acesso se forem estritamente necessários para o funcionamento do
website.
Para todos os outros tipos de cookies permitimos que o titular de dados pessoais exerça o seu direito de
consentimento informado.
Alguns “cookies” podem ser instalados automaticamente pelos nossos parceiros de negócio, sempre de
uma forma explicita para o visitante.
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Os websites da OneasIT podem utilizar os seguintes tipos de “cookies”:
1. Necessários
Os “cookies” necessários suportam a execução de funções básicas como a navegação entre
páginas e a respetiva rastreabilidade.
É importante ressalvar que o website pode não funcionar corretamente sem estes “cookies”, e
como tal, são considerados fundamentais e justificados.
2. Preferências
Os “cookies” de preferência guardam informações para que as páginas reajam automaticamente
às configurações do “browser”, como são o caso da língua preferida ou a região em que o
utilizador se encontra.
3. Estatísticos
Os “cookies” de estatística ajudam o gestor do website a entender como o visitante interage com
as páginas que o compõe, recolhendo e tratando informações de forma anónima.
4. Marketing
Os “cookies de marketing” são utilizados para acompanhar o acesso e a sequência de utilização
de página pelo visitante.
Permitem a personalização de anúncios ou outros materiais de marketing a apresentar e que
sejam relevantes e apelativos para o visitante, tornando a experiência de navegação
mais personalizada e dinâmica.

O visitante do website, e como tal titular de dados pessoais, deve proceder à seleção, em cada caixa
disponível, do tipo de “cookies” que autoriza.
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Existem 3 opções possíveis para esta autorização:

•

“Usar cookies necessários apenas” – seleciona apenas os “cookies” necessários

•

“Permite seleção” – seleciona os “cookies” que foram escolhidos pelo utilizador

•

“Permite todos os cookies” – seleciona todos os “cookies” automaticamente

É importante realçar que o utilizador tem sempre a possibilidade de proceder à alteração da sua seleção,
a qualquer momento, através de um link disponível na página principal denominado “COOKIES AND
PERSONAL DATA PRIVACY POLICIES”.

3. FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES
Todos os colaboradores serão sensibilizados através de ações de formação por forma a desempenhar as
funções inerentes à sua categoria profissional em conformidade com a missão, objetivos e obrigações
previstas na presente política.
Após publicação e divulgação da política, ficam os colaboradores obrigados a:
• Proteger os ativos de informação a seu cargo
• Colaborar na gestão do respetivo risco
• Participar qualquer evento que possa colocar em causa a segurança da informação
• Cumprir e fazer cumprir a presente política
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Sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, o desrespeito pelo disposto na política poderá implicar
responsabilidade disciplinar do trabalhador.

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Internos:
•

SGSI-005 - Política de Gestão da Segurança da Informação

•

Política de Gestão da Privacidade de Dados Pessoais

Externos:
•

Norma ISO/IEC 27001:2013

5. DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO
A Política de Cookies está classificada como informação de acesso público e está disponível para consulta
através da Internet no(s) website(s) da OneasIT e nas ferramentas na Internet de suporte ao negócio
que utilizem este tipo de técnica para recolha de dados.
Durante o processo de acolhimento, será dado aos novos colaboradores conhecimento da presente
política, bem como fará parte deste processo a participação obrigatória daqueles nas ações de formação
e sensibilização em matéria de segurança, privacidade e proteção de dados pessoais que farão parte do
processo de acolhimento.

6. REGISTO DE REVISÃO
VERSÃO

MOTIVO DA REVISÃO

ELABORADO POR

APROVADO
POR

DATA
APROVAÇÃO

0.1

Criação e redação preliminar

Guilherme Bastos

N/A

N/A

1.0

Validação pela Liderança

Guilherme Bastos

Liderança do
SGSI

18-01-2021

1.1

Melhorias decorrentes da
auditoria interna de 15.03.2021

Guilherme Bastos

Liderança do
SGSI

17-03-2021
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