
P O L Í T I C A S

LASA 1

Política de Cookies

Uso de cookies pela LASA 
Cookies são pequenos arquivos de texto colocados no seu computador por páginas que você 
visita. Eles são amplamente usados para fazer com que os sites funcionem ou trabalhem com mais 
eficiência, bem como para fornecer informações para os proprietários do site. A tabela abaixo explica 
os cookies que usamos e por quê.

Cookie Nome Objetivo

Preferência de cookies LASACookieInfoControl Este cookie é usado para lembrar a escolha de 
um usuário sobre cookies na LASA. Onde os 
usuários tiverem indicado anteriormente uma 
preferência, a preferência desse usuário será 
armazenada neste cookie. Expira em 7 dias.

Universal Analytics 
(Google)

_utma
_utmb
_utmc
_utmt
_utmz

Estes cookies são usados para coletar informações 
sobre como os visitantes usam a nossa página e 
o Centro de Carreiras. Usamos as informações 
para compilar relatórios e nos auxiliar a melhorar 
a página. Os cookies coletam informações de 
modo anônimo, incluindo o número de visitantes 
à página e ao centro de carreiras, de onde os 
visitantes vieram até a nossa página e que 
páginas visitaram.
Leia a visão geral de privacidade e armazenamento 
seguro de dados do Google

Cookie ASP SessionId ASPSESSIONID Este cookie é essencial para a operação de todos 
os formulários. Este cookie é excluído ao fechar o 
seu navegador.

Cookie de formulário .ASPROLES Este cookie é essencial para a operação da Área 
dos Membros. Ele é colocado apenas para aqueles 
que fazem Login e para aqueles que fazem uso 
da Área dos Membros. Este cookie é excluído ao 
fechar o seu navegador.
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Como alterar as minhas configurações de cookies?
A maioria dos navegadores permite algum controle sobre os cookies por meio das configurações do 
navegador.  Para saber mais sobre cookies, incluindo como ver quais cookies foram instalados e como 
gerenciar e excluí-los, visite www.aboutcookies.org ou www.allaboutcookies.org.

Para optar por não ser mais rastreado pelo Google Analytics em todas as páginas, visite http://tools.
google.com/dlpage/gaoptout.

 

Cookie de formulário ASP.NET_SessionId Este cookie é essencial para a operação da Área 
dos Membros. Ele é colocado apenas para aqueles 
que fazem Login e para aqueles que fazem uso 
da Área dos Membros. Este cookie é excluído ao 
fechar o seu navegador.

Cookie de formulário .LASASITE Este cookie é essencial para a operação da Área 
dos Membros. Ele é colocado apenas para aqueles 
que fazem Login e para aqueles que fazem uso 
da Área dos Membros. Este cookie é excluído ao 
fechar o seu navegador.

Cookie Nome Objetivo


