
UTILIZAÇÃO DOS COOKIES 

 

No sítio Web Duplex Italy são utilizados cookies. Com este termo são indicados os pequenos ficheiros 

de texto que os sítios visitados pelo utilizador enviam ao seu terminal (unicamente ao browser), onde 

são memorizados para depois serem retransmitidos aos mesmos sítios na próxima visita desse 

mesmo utilizador. Durante a navegação num sítio, o utilizador pode receber no seu terminal também 

cookies de sítios ou de servidores Web diferentes (por ex: cookies de "terceiros"); isto ocorre porque 

no sítio Web visitado podem estar presentes elementos como, por exemplo, imagens, mapas, sons, 

hiperligações específicas a páginas Web de outros domínios que residem num servidor diferente 

daquele no qual se encontra a página solicitada. 

 

Com a presente e ao abrigo dos artigos 13 e 122 do D.Lgs. nº. 196/2003, a Duplex International., com 

sede legal em Signa, via P. Gobetti 19-21-23, na qualidade de Titular do tratamento, informa-o/a que 

no seu sítio Web estão presentes cookies de dois tipos: 

1. cookies de sessão;  

2. cookies persistentes de terceiros 

 

Cookies de sessão 

A utilização de cookies de sessão (que não são memorizados de modo persistente no computador do 

utilizador e desaparecem no fechamento do navegador) é estritamente limitada à transmissão de 

identificação de sessão (constituída por números casuais gerados pelo servidor) necessários para 

permitir a exploração segura e eficiente do sítio.  

Cookies de terceiros 

Cookies do Google Analytics. O sítio Web web www.duplexitaly.it utiliza o Google Analytics 

exclusivamente para fins estatísticos. Os cookies em questão recolhem informações de forma 

agregada a fim de monitorizar e analisar os acessos a todas as áreas do sítio. As informações geradas 

pelos cookies sobre a utilização do sítio Web são comunicadas à Google Inc. que remete 

expressamente para o seu sítio Web https://tools.google.com/dlpage/gaoptout para maiores 

detalhes e para desativar a memorização no terminal do utilizador, já que a sua utilização para fins de 

navegação no sítio da Duplex Italy é absolutamente facultativo.  

 

Indicamos em seguida os cookies técnicos e de terceiros que podem ser adquiridos ao navegar em 

nosso sítio Web, divididos por finalidade e duração. 



 

 

Nome do Cookie Domínio Descrição Validade Tipo 

353c16f8bcc8ddbe
53f21a33b7439d1
1 

.duplexitaly.com Utilizado pela CMS Joomla! para o 
funcionamento do sítio 

Sessão Necessári
o 

b9f3c0fbba135030
49e66c82b9017bc
6 

.duplexitaly.com Utilizado pela Joomla! para memorizar 
o idioma com o qual é visualizado o 
sítio Web 

Sessão Necessári
o 

b9f3c0fbba135030
49e66c82b9017bc
6 

.duplexitaly.com  Utilizado pela Joomla! para memorizar 
o idioma com o qual é visualizado o 
sítio Web 

1 ano Necessári
o 

_ga .duplexitaly.com Google Universal Analytics, é utilizado 
para identificar utilizadores únicos 
associando a cada utilizador um 
número casual 

2 anos Estatística 

_gat .duplexitaly.com Google Universal Analytics, limita a 
recolha se dados num sítio Web de alto 
tráfego 

10 
minutos 

Estatística 

 

 

Os dados pessoais eventualmente contidos nos cookies presentes no sítio da Duplex italy não são 

divulgados e são tratados com ferramentas automatizadas pelo tempo estritamente necessário para 

os fins para os quais são recolhidos. São aplicadas medidas específicas de segurança para prevenir a 

perda de dados, utilizações ilícitas ou não corretas e acessos não autorizados ou não conformes aos 

fins da recolha.  

 

Os sujeitos a que se referem os dados tratados possuem os direitos especificados no artigo 7 do 

D.Lgs. 196/2003, que podem exercer em qualquer altura escrevendo ao endereço de correio 

eletrónico "endereço de e-mail", ou junto à sede do Titular. 

 

 

 

 

 


