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Utilização de cookies em páginas web UPS 

 

Esta divulgação explica "o que são cookies" e que tipo de cookies a UPS utiliza nas suas páginas web.  

 

O que são cookies? 

 

Um “cookie” é um ficheiro de texto que as páginas web enviam para o computador do visitante ou outro 

dispositivo ligado à Internet para identificar, de forma única, o browser do visitante ou para guardar 

informações ou definições do browser. 

 

A UPS utiliza cookies nas suas páginas web? 

 

Sim. A UPS utiliza cookies nas suas páginas web para melhorar a página web e permitir serviços e 

funcionalidades aos seus utilizadores. Pode restringir ou desativar a utilização de cookies através do seu 

browser, no entanto, sem cookies, pode não conseguir utilizar todas as características das páginas web.  

 

Que tipos de cookies são utilizados nas páginas web UPS? 

 

Cookies estritamente necessários 

 

Estes cookies são essenciais para efetuar uma transação ou pedido iniciado por si. Os exemplos incluem 

registar a informação que forneceu quando passa por uma página para enviar ou rastrear um envio e gerir o 

seu estado de sessão iniciada durante a sessão.  

 

Cookies funcionais 

 

Estes cookies permitem que a página web registe as escolhas que fez de forma a permitir funcionalidade 

para seu benefício. Por exemplo, os cookies funcionais permitem que a página web memorize as 

configurações específicas para si, tais como a seleção do país e estado de sessão iniciada contínua, se 

selecionada, e visualize envios anteriores, envios rastreados e outras características personalizadas.  

 

Cookies analíticos 

 

Estes cookies permitem-nos recolher dados relacionados com a sua utilização da página web, incluindo o 

conteúdo no qual clicou quando estava a percorrer a página web, de forma a melhorar o desempenho e 

conceção da página web. Estes cookies podem ser fornecidos ao nosso prestador externo de ferramentas 

analíticas, mas são apenas utilizados para fins relacionados com as nossas páginas web.  

 

Cookies direcionáveis 

 

Estes cookies registam a informação relativa à sua utilização das páginas web para que possamos oferecer 

informação promocional ou outra informação direcionada a si na nossa página web. 

 

Como posso desativar ou remover cookies? 

 

Todos os tipos de browser oferecem formas de restringir e eliminar cookies. Para mais informação sobre 

como gerir cookies, consulte a ligação adequada abaixo. 

 

Internet Explorer 

Firefox 

Google Chrome 

Safari 

 

http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://support.apple.com/kb/PH5042

