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POLÍTICA DE COOKIES DA ISU – International Sharing University
Política de Cookies
A International Sharing University – Universidade do Atlântico, SA, adiante designada por “ISU”, com
número de pessoa coletiva 516145711, e sede na Av. Dr. Mário Soares 14, 2740-119 Porto Salvo é a
entidade responsável pela gestão do RGPD e pelo tratamento dos seus dados pessoais, estando
empenhado em proporcionar a todos os UTILIZADORES do site https://sharinguniversity.eu e das
plataformas e portais digitais da marca SHARING a melhor experiência on-line.
Para tal, utilizamos cookies apropriados, assim com um padrão de terceiros, com o objetivo de obter
dados sobre a sua utilização, enquanto navega nas plataformas digitais, bem como permitir a sua
identificação sempre que volte a utilizar os Sites e plataformas / portais digitais geridos pela marca
SHARING.
As informações que recolhemos são anónimas e não o identificam enquanto indivíduo, a menos que nos
forneça os seus dados, preenchendo para tal um formulário, ou por meio de um outro recurso
disponibilizado no nosso Site.
Quando a ISU recolher informações pessoais, as mesmas serão asseguradas pela nossa Política de
Privacidade.
Em baixo segue um INDICE, onde poderá selecionar a opção pretendida.
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1. O que são Cookies?
1.1. O cookie é um ficheiro de informação automaticamente colocado nos discos rígidos dos
computadores ou dispositivos móveis dos UTILIZADORES quando estes acedem a certos websites.
1.2. O cookie identifica o programa de navegação no servidor, possibilitando o armazenamento de
informação no servidor, por forma a melhorar as experiências dos UTILIZADORES.
1.3. A informação recolhida respeita às preferências de navegação dos UTILIZADORES,
designadamente a forma como os UTILIZADORES acedem e utilizam o website e a zona do país através
do qual acedem, entre outros, não incluindo, como tal, informação que os identifique, mas meras
informações genéricas.
1.4. A maioria dos programas de navegação estão definidos para aceitar cookies, embora seja possível
configurar o navegador para recusar todos os cookies ou para indicar quando um cookie está a ser
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enviado, conforme descrito infra. Note-se, no entanto, que se recusar os cookies algumas funcionalidades
do website poderão não funcionar corretamente.
2. Porque utilizamos Cookies?
2.1. O nosso Website utiliza cookies nos termos descritos infra e a equipa de RGPD da ISU é a entidade
responsável pelo seu tratamento.
2.2. A utilização de cookies visa melhorar o desempenho do nosso Website e maximizar a sua
experiência ao navegar no mesmo, nomeadamente permitindo uma navegação mais rápida e eficiente,
eliminando a necessidade de introduzir repetidamente as mesmas informações. A Política de Cookies
explica como o fazemos.
3. Como utilizamos os Cookies?
3.1. Não utilizamos cookies abusivos nos Sites e demais Plataformas Digitais geridas pela ISU com o
intuito de recolher informações pessoais. Usamos serviços de análise de terceiros nos nossos Sites, como
o Google Analytics, no sentido de analisar o seu comportamento on-line e obter informações estatísticas
de forma agregada, das seguintes formas: Analisando o número de visitas ao Site; a origem de cada
visitante (ou seja, qual o Site visitado antes de chegar ao nosso Site); e para onde é que cada visitante
acede a partir do Site (ou seja, o Site visitado a seguir ao nosso).
3.2. Um cookie é armazenado no seu equipamento, apenas pelo período definido na área “Cookies
usados em https://sharinguniversity.eu que está ligada ao seu endereço de IP. Os Cookies são pequenos
ficheiros de texto automaticamente guardados pelo computador do utilizador, e que permitem a sua
identificação sempre que volte a utilizar o Site da ISU.
4. Como gerimos os Cookies?
4.1. Todos os browsers permitem ao respetivo utilizador aceitar, recusar ou apagar cookies,
nomeadamente através da seleção das definições apropriadas no respetivo navegador.
4.2. Tenha em atenção, no entanto, que a desativação dos cookies pode afetar, parcial ou totalmente, a
sua experiência de navegação no Website.
4.3. Pode configurar os cookies no menu "opções" ou "preferências" do seu browser.
4.4. Para saber mais sobre cookies, visite www.allaboutcookies.org, onde poderá encontrar informações
sobre como gerir as suas configurações para os vários fornecedores de navegadores.
5. Que Cookies são utilizados nos sites e plataformas digitais da ISU?
5.1. O Site https://sharinguniversity.eu pode conter links para Sites de terceiros. Se seguir um link para
qualquer um desses Sites de terceiros, verifique se os mesmos têm as suas próprias políticas de
privacidade e de cookies, sendo que não temos qualquer responsabilidade, ou obrigação, por essas
políticas.
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5.2. Em baixo seguem os cookies utilizados pelo https://sharinguniversity.eu incluindo os detalhes sobre
a sua finalidade, bem como outras informações que lhe poderão ser úteis.
5.3. Se optar por aceder a sites de terceiros por via de https://sharinguniversity.eu deve verificar se os
cookies referidos abaixo podem não fazer parte desses sites.
5.4. Lista de cookies:
5.4.1. Um cookie é um pequeno pedaço de dados (ficheiro de texto) que um site - quando visitado por
um utilizador - pede ao seu navegador para armazenar no seu dispositivo, a fim de lembrar informações
sobre si, tais como a sua preferência de idioma ou informações de login. Esses cookies são definidos por
nós e são chamados de cookies primários. Também usamos cookies de terceiros - que são cookies de
um domínio diferente do domínio do site que está a visitar - para as nossas iniciativas de publicidade e
marketing.
5.4.2. A ISU utiliza cookies e outras tecnologias de localização para os seguintes fins:
5.4.2.1.
Cookies estritamente necessários: Estes cookies são necessários para que o website
funcione e não podem ser desligados nos nossos sistemas. Normalmente, eles só são configurados em
resposta a ações levadas a cabo por si e que correspondem a uma solicitação de serviços, tais como
definir as suas preferências de privacidade, iniciar sessão ou preencher formulários. Pode configurar o
seu navegador para bloquear ou alertá-lo(a) sobre esses cookies, mas algumas partes do website não
funcionarão. Estes cookies não armazenam qualquer informação pessoal identificável.
5.4.2.2.
Cookies de publicidade: Estes cookies podem ser estabelecidos através do nosso site
pelos nossos parceiros de publicidade. Podem ser usados por essas empresas associadas, parceiras ou
outras partes interessadas para construir um perfil sobre os seus interesses e mostrar-lhe anúncios
relevantes em outros websites. Eles não armazenam diretamente informações pessoais, mas são baseados
na identificação exclusiva do seu navegador e dispositivo de internet. Se não permitir estes cookies, terá
menos publicidade direcionada.
5.4.2.3.
Cookies de funcionalidade: Estes cookies permitem que o site forneça uma
funcionalidade e personalização melhoradas. Podem ser estabelecidos por nós ou por fornecedores
externos cujos serviços adicionámos às nossas páginas. Se não permitir estes cookies algumas destas
funcionalidades, ou mesmo todas, podem não atuar corretamente
5.4.2.4.
Cookies de desempenho: Estes cookies permitem-nos contar visitas e fontes de tráfego,
para que possamos medir e melhorar o desempenho do nosso website. Eles ajudam-nos a saber quais
são as páginas mais e menos populares e a ver como os visitantes se movimentam pelo website. Todas
as informações recolhidas por estes cookies são agregadas e, por conseguinte, anónimas. Se não permitir
estes cookies, não saberemos quando visitou o nosso site.
6. Alterações
6.1. A ISU reserva-se o direito de, a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio e com efeitos
imediatos, alterar, adicionar, atualizar ou eliminar, parcial ou totalmente, a presente informação sobre
cookies.
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6.2. A lista de cookies será atualizada sempre que necessário, à medida que sejam modificadas as
funcionalidades ou serviços disponibilizados através deste Website. Sem prejuízo, durante a referida
atualização, é possível que a lista deixe de incluir algum cookie.
6.3. O utilizador deve consultar periodicamente esta página para confirmar se foram efetuadas quaisquer
atualizações ou alterações.
7. Como contactar-nos?
Se tem perguntas, comentários ou dúvidas sobre esta Política de Cookies ou outras práticas de tratamento
de informação deste Website, entre em contacto com o Responsável pela Proteção de Dados da ISU
através do e-mail: epd@sharinguniversity.pt.
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