POLÍTICA DE COOKIES

1.

Conceito de Cookies

Os cookies são arquivos armazenados no computador do usuário que navega na Internet. Os mesmos
contém um número que permite que o computador do usuário seja identificado de maneira exclusiva,
mesmo que o usuário altere a localização ou o endereço IP.
Os cookies são instalados durante a navegação na Internet, seja pelos sites visitados pelo usuário ou por
terceiros com os quais o site está relacionado e permitem que as atividades dos usuários sejam
monitoradas. Por exemplo: o local de acesso, o tempo de conexão, o dispositivo utilizado (computador ou
smartphone), o sistema operacional e o navegador utilizados, as páginas mais visitadas, o número de
cliques realizados e os dados sobre o comportamento do usuário na Internet.
O site é acessível sem a necessidade de ativar os cookies, embora sua desativação possa impedir o bom
funcionamento do mesmo.

2.

Autorização para o uso de cookies

De acordo com o aviso de cookies que aparece no rodapé do site, o usuário ou visitante concorda que ao
navegar através do mesmo consente expressamente o uso de cookies conforme descrito a seguir, exceto
no caso em que tenha modificado a configuração do seu navegador para rejeitar o uso dos mesmo.
3.

Tipos de cookies que são utilizados no site

O usuário que navega pela web pode encontrar cookies inseridas diretamente pelo Titular ou cookies
inseridas por outras entidades, conforme indicado a seguir.

3.1. Cookies estritamente necessárias inseridas pelo Titular
O Titular do site utiliza os cookies estritamente necessários para permitir a melhor navegação no site,
personalizando conteúdo com base em suas preferências, bem como assegurando que o conteúdo do
mesmo seja carregado de forma eficaz.

Cookie

Proprietário

Data Validade

Categoria

Função

sfp_country

SantanderFutebolPaixao.com.br

1 ano

Funcional

Coleta o país de
origem do usuário
para personalizar o
conteúdo e o idioma.

PHPSESSID

SantanderFutebolPaixao.com.br

1 ano

Funcional

Cookie utilizada para
identificar a sessão
proporcionada pelo
servidor.

csrf_sfp

SantanderFutebolPaixao.com.br

1 ano

Técnico

Serve para identificar
os
usuários
de
maneira assertiva e
personalizar
o
conteúdo de acordo
com seu perfil.

sfp_env

SantanderFutebolPaixao.com.br

1 ano

Técnico

Coleta informação do
ambiente do usuário
convidado.

cookies_warning

SantanderFutebolPaixao.com.br

1 ano

Técnico

Indica se pode ou
não
armazenar
cookies de acordo
com a decisão do
usuário.

_tutorial, _video

SantanderFutebolPaixao.com.br

1 ano

Funcional

Se o cookie existe
significa
que
o
conteúdo
já
foi
exibido ao usuário e
garante que não seja
exibido novamente.

3.2. Cookies de terceiros

A seguir, estão listadas as entidades além da Titular que utilizam cookies no site, assim como a finalidade
dos mesmos:

o Cookies de redes sociais: O Titular utiliza cookies do Facebook e Twitter para que o usuário possa
compartilhar conteúdos do site nas redes sociais citadas, ou para facilitar o registro no site, de forma que
os dados indicados pelos usuários nas redes sociais possam completar automaticamente os campos de
formulário de registro no site.
o Cookies para medir o tráfego nos portais: O Titular utiliza cookies do Google Analitycs para colher
dados estatísticos da atividade dos usuários no site e desse modo, poder melhorar os serviços prestados
aos usuários. Esses cookies permitem analisar o tráfego de usuários gerando um ID de usuário anônimo
que é utilizado para medir quantas vezes um usuário visita um site.

Também registra quando foi a primeira e a última vez que visitou o site, quando terminou uma sessão e a
origem do usuário.

o Cookies com finalidade publicitária: Adconion, Google Adsense y Dobleclick inserem cookies para
mostrar aos usuários conteúdos publicitários relevantes para os mesmos, baseado nas interações prévias
dos usuários, visitas no site do anunciante, IP de origem etc. Deste modo, com os dados colhidos através
dos cookies os anúncios exibidos no site são publicados e administrados de forma mais eficiente.

Cookie
_ga,_gid, _gat,

datr, lu, reg_ext_ref
reg_fb_gate reg_fb_ref

Proprietário

Data Validade

Google Analytics

2 anos

Terceiros

Coleta informação
anônima sobre a
navegação dos usuários
pelo site web com o fim
de gerar dados
estatísticos.

datr, lu (2 anos)

Terceiros

Cookies do Facebook
que tem como finalidade
possibilitar o login no site
web através da conta do
Facebook.

Terceiros

Cookies do Twitter que
tem como finalidade
possibilitar o login no site
web através da conta do
Twitter.

Facebook

Categoria

reg_ext_ref reg_fb_gate
reg_fb_ref (Sessão)

ga, pid,
personalization_id,
guest_id, lang,
twiter_sess

4.

Twitter
Twitter

personalization_id (2
anos)
ga, pid, guest_id, lang,
twiter_sess (Sessão)

Função

Configuração do navegador

O Titular recorda aos usuários que o uso de cookies está sujeito a aceitação durante a instalação ou
atualização do navegador utilizado.

Esta aceitação poderá ser revogada através das opções de configuração de conteúdos e privacidade
disponíveis no mesmo. O Titular recomenda aos usuários que consultem as informações de ajuda do seu
navegador ou acesse as páginas web de ajuda dos principais navegadores:

Firefox: http://support.mozilla.org/es/home
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/ph/807/es-es
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Opera: http://help.opera.com/Windows/8.54/es-ES/index.html
Chrome: https://support.google.com/chrome/?hl=es

Se o usuário desejar realizar alguma pregunta sobre a Política de Cookies do site, pode entrar em contato
com o Titular através do correio eletrônico (info@santanderfutebolpaixao.com.br) indicando como assunto
“Política de Cookies”.

