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genesis.pt

1º
Obrigatório

Obrigatório

genesis.pt

1º

genesis.pt

Descrição
Este cookie é utilizado por websites que
utilizam certas versões da solução da
OneTrust de conformidade com a lei dos
cookies. É colocado após os utilizadores
terem visto um aviso de informação sobre
cookies e, em alguns casos, apenas quando
encerram ativamente o aviso. Permite que
o website não mostre a mensagem mais de
uma vez a um utilizador. O cookie tem uma
duração de um ano e não contém qualquer
informação pessoal.
Este cookie é definido pela solução da
OneTrust de conformidade de cookies.
Armazena informações sobre as categorias
de cookies que o site utiliza e se os
utilizadores deram ou retiraram o
consentimento para o uso de cada categoria.
Isto permite aos proprietários do site
impedir que os cookies de cada categoria
sejam definidos no browser do utilizador,
quando não é dado o consentimento. O
cookie tem uma duração de vida normal de
um ano, de modo que os utilizadores que
regressam ao site já terão as suas
preferências gravadas. Não contém qualquer
informação que possa identificar o utilizador
do site.
Este cookie é utilizado por websites que
utilizam certas versões da solução da
OneTrust de conformidade com a lei dos
cookies. É colocado após os utilizadores
terem visto um aviso de informação sobre
cookies e, em alguns casos, apenas quando
encerram ativamente o aviso. Permite que
o website não mostre a mensagem mais de
uma vez a um utilizador. O cookie tem uma
duração de um ano e não contém qualquer
informação pessoal.
Este cookie é definido pela solução da
OneTrust de conformidade de cookies.
Armazena informações sobre as categorias
de cookies que o site utiliza e se os
utilizadores deram ou retiraram o
consentimento para o uso de cada categoria.
Isto permite aos proprietários do site
impedir que os cookies de cada categoria
sejam definidos no browser do utilizador,
quando não é dado o consentimento. O
cookie tem uma duração de vida normal de
um ano, de modo que os utilizadores que
regressam ao site já terão as suas
preferências gravadas. Não contém qualquer
informação que possa identificar o visitante
do sítio.

Duração

365 dias

365 dias

365 dias

365 dias
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genesis.pt

genesis.pt

genesis.pt

Este cookie é definido pela solução da
OneTrust de conformidade de cookies.
Armazena informações sobre as categorias
de cookies que o site utiliza e se os
utilizadores deram ou retiraram o
consentimento para o uso de cada categoria.
Isto permite aos proprietários do site
impedir que os cookies de cada categoria
sejam definidos no browser do utilizador,
quando não é dado o consentimento. O
cookie tem uma duração de vida normal de
um ano, de modo que os utilizadores que
regressam ao site já terão as suas
preferências gravadas. Não contém qualquer
informação que possa identificar o visitante
do sítio.
Este cookie é utilizado por websites que
utilizam certas versões da solução da
OneTrust de conformidade com a lei dos
cookies. É colocado após os utilizadores
terem visto um aviso de informação cookie
e, em alguns casos, apenas quando
encerram ativamente o aviso. Permite que
o website não mostre a mensagem mais de
uma vez a um utilizador. O cookie tem uma
duração de um ano e não contém qualquer
informação pessoal.
Este nome cookie está associado ao Google
Universal Analytics. Armazena e atualiza um
valor único para cada página visitada.
Trata-se de um cookie do tipo padrão
definido pelo Google Analytics, em que o
elemento padrão no nome contém o
número de identificação único da conta ou
website a que se refere. Parece ser uma
variação do cookie _gat que é utilizado para
limitar a quantidade de dados registados
pelo Google em sítios web de elevado
volume de tráfego.
Este nome cookie está associado ao Google
Universal Analytics, que é uma atualização
significativa do serviço analítico mais
comummente utilizado pelo Google. Este
cookie é utilizado para distinguir utilizadores
únicos através da atribuição de um número
gerado aleatoriamente como identificador
de cliente. É incluído em cada pedido de
página de um site e utilizado para calcular os
dados de utilizador, sessão e campanha,
para os relatórios analíticos dos sites. Por
defeito, é definido para expirar após 2 anos,
embora isto seja personalizável pelos
proprietários do site.
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Analítico
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Publicidade

Publicidade
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Analítico

Analítico

3º

3º

3º

1º

1º

Publicidade

Publicidade

3º

Sessão

doublecli ck.net

doublecli ck.net

Este domínio é propriedade da Doubleclick
(Google). A principal actividade comercial é:
Doubleclick é a troca de publicidade de
licitação em tempo real do Google.

14 dias

doublecli ck.net

Este domínio é propriedade da Doubleclick
(Google). A principal actividade comercial é:
Doubleclick é a troca de publicidade de
licitação em tempo real do Google.

90 dias

doublecli ck.net

Este nome cookie está associado ao
Doubleclick (Google), com o objetivo de
segmentar usuários e atribuir as ações feitas
pelos mesmos a cada campanha.

90 dias

facebook.com

O cookie "_fbp" identifica os navegadores
para fins de prestação de serviços de
publicidade e análise de sites.
Usado pelo Facebook para fornecer uma série
de produtos de publicidade, como lances em
tempo real. o cookie "fr" é utilizado para
mostrar, medir e melhorar a relevância dos
anúncios.

90 dias

sessão

facebook.com

Utilizada para ver quantas pessoas realizam
ações nos seus anúncios e quais os anúncios
do Facebook que levaram a uma conversão.

2 anos

facebook.com

O cookie "datr" é usado para identificar o
navegador da web que está sendo usado para
se conectar ao Facebook,
independentemente do usuário conectado.
Este cookie desempenha um papel
fundamental nos recursos de segurança e
integridade do site do Facebook.

3º

3º

Este domínio é controlado pela New Relic,
que fornece uma plataforma para
monitorizar o desempenho de aplicações
web e móveis.

Sessão

Este domínio é propriedade da Doubleclick
(Google). A principal actividade comercial é:
Doubleclick é a troca de publicidade de
licitação em tempo real do Google.

facebook.com
Publicidade

AppDynamics utiliza estes cookies para
recolher dados de desempenho da web e
endereços IP.

390 dias

Sessão

dpr

sb

anj

uuid2

icu

uuid2

usersync

sess

Publicidade

Publicidade

Publicidade

Publicidade

Publicidade

Publicidade

Publicidade

Publicidade

3º

3º

3º

3º

3º

3º

3º

3º

7 dias

facebook.com

Usado para fornecer uma experiência ideal
para a tela do seu dispositivo, para registrar a
proporção e as dimensões de sua tela e
janelas e saber se você ativou o modo de alto
contraste, para que possamos renderizar
nossos sites e aplicativos corretamente.

2 anos

facebook.com

O cookie "dpr" é usado para identificar o seu
navegador com segurança; para manter sua
conta, dados e produtos do Facebook seguros
e protegidos.

90 dias

adnxs.com

O cookie anj contém dados que indicam se
um ID de cookie está sincronizado com nossos
parceiros.

90 dias

adnxs.com

Esta informação é usada para selecionar
anúncios a serem entregues pela Plataforma e
para medir o desempenho e atribuir o
pagamento a esses anúncios.

90 dias

adnxs.com

O cookie icu é usado para selecionar anúncios
e limitar o número de vezes que um usuário
vê um determinado anúncio.

90 dias

adnxs.com

Esta informação é usada por nossos parceiros
de demanda do Servidor Prebid para
selecionar anúncios para entrega pela
Plataforma e para medir o desempenho de, e
atribuir o pagamento por, esses anúncios.

90 dias

adnxs.com

O cookie usersync contém dados que indicam
se um ID de cookie está sincronizado com
nossos parceiros.
É usado pela Plataforma para testar se um
navegador está configurado para aceitar
cookies do Xandr.

sessão

adnxs.com

1 ano
id

Publicidade

3º

mookie1.com

Número de série único

mookie1.com

Número de série único, data-hora de criação,
versão do cookie

1 ano
mdata

Publicidade

3º

1 ano
ov

Publicidade

3º

mookie1.com

Identificador único

1 dia
criteo_write_test

criteovid

Publicidade

Publicidade

1º

1º

Genesis.pt

Genesis.pt

Usado pelo parceiro Criteo, este permite
definir um identificador único para o
utilizador para segmentar anúncios
relevantes.
Utilizada pelo parceiro Criteo, permite
guardar o identificador de utilizador . A
duração desta cookie é restabelecida em cada
nova página

30 dias

Sessão
mages/pixel.gif

udc

udi
uic

uid

pp

zdi

Publicidade

Publicidade

Publicidade

Publicidade

Publicidade

Publicidade

3º

3º

3º

3º

3º

3º

static.criteo.net

Usado pelo parceiro Criteo para recolher
dados de navegação a serem usados em
anúncios segmentados.
6 meses

criteo.com

Cookie de seleção de inventário dinâmica
(Dynamic Inventory Selection). Este cookie
permite que sejam mostradas faixas
publicitárias personalizadas e mais adequadas
com base no comportamento do utilizador no
website da genesis e nos websites de
terceiros.

6 meses

criteo.com

Estes cookies mantêm um registo do ID da
campanha publicitária, ou seja, o código ID
que a Criteo atribui a cada campanha
publicitária
Identificador do utilizador na rede da
Criteo. Estes cookies recolhem informações
sobre criatividade, ou seja, sobre a
compilação de esquemas e cores utilizados
em faixas de publicidade dinâmica.
Este cookie permite que sejam mostradas
faixas publicitárias personalizadas e mais
adequadas com base no comportamento do
utilizador no website da Genesis e nos
websites de terceiros.
Este cookie mantém um registo de eventuais
autoexclusões (por outras palavras, o desejo
de deixar de ver o anúncio) pelo utilizador no
âmbito de uma campanha publicitária em
concreto ou em relação à Criteo em geral.

1 ano

criteo.com

criteo.com

criteo.com

1 dia

6 meses

5 anos
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opt

Evt
Dis
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Publicidade

Publicidade

3º

3º

3º

criteo.com

criteo.com

criteo.com

Permite ao utilizador autoexcluir-se de alguns
serviços de rastreio e publicidade da Criteo
Este cookie permite mostrar ao utilizador
faixas publicitárias personalizadas e mais
adequadas com base no comportamento do
utilizador no website da genesis e em
websites de terceiros.
Trata-se de cookies para recolha de dados
avançada, utilizados para apresentar anúncios
personalizados ao utilizador. São utilizados
para monitorizar o comportamento de
navegação do utilizador e apresentar
anúncios direcionados com base nos
interesses obtidos a partir desse

1 ano

6 Meses

comportamento. Os cookies contêm os dados
associados ao utilizador, parâmetros de
rastreio fornecidos pela genesis, tais como o
tamanho e a cor de um elemento mostrado
ao utilizador num anúncio em faixa, a última
página que o utilizador visitou no website da
genesis, ou se o utilizador se autoexcluiu (por
outras palavras, manifestou o desejo de não
voltar a ver o anúncio) de uma única
campanha de publicidade, de todos os
anúncios da Criteo ou do rastreio de
publicidade em geral. Também informam o
website que mostrar o anúncio sobre quem é
o anunciante, e permitem a quem publica o
anúncio (o website) bloqueá-lo.
2 meses
neta

Publicidade

3º

kwanko.com

Cookie pós-visualização ou pós-clique para
acompanhamento de conversões
Sessão

netases

Publicidade

3º

kwanko.com

Cookie de sessão para acompanhamento de
conversões
Sessão

ctxxx

Publicidade

3º

kwanko.com

Cookie de sessão para acompanhamento de
conversões
1 mês

convbwrxxx

Publicidade

3º

kwanko.com

Cookie de sessão para acompanhamento de
conversões
15 dias

kwkcd

Publicidade

3º

kwanko.com

Cookie para conversão entre dispositivos

Sessão
kwkcdses

Publicidade

3º

kwanko.com

Cookie para conversão entre dispositivos

2 meses
kwku

Publicidade

3º

kwanko.com

Cookie para acompanhamento de conversões

1 ano
netaoptout

Publicidade

3º

kwanko.com

cookie de desativação de publicidade e
rastreamento

kwanko.com

Cookie de não consentimento de
rastreamento sem identificador de dados
pessoais

2 meses
kwknc

Publicidade

3º

sessão
kwkncses

Publicidade

3º

kwanko.com

Cookie de não consentimento de
rastreamento sem identificador de dados
pessoais
sessão

netattagXXX

Publicidade

3º

kwanko.com

Cookie de sessão para acompanhamento de
conversões

