
Informações sobre Cookies

Estas informações sobre cookies (a seguir, designadas as Informações sobre Cookies”) foram atualizadas a 1 de Agosto de 2022.

O website https://scalapay.com (a seguir designado o "Website ") é gerido pela Scalapay S.r.l., com sede legal em Via Giuseppe
Mazzini 9, 20123 Milão, Itália, R.E.A. 2606390, Nº IVA 06891080480 (a seguir designada “Scalapay”, “nós” ou “Titular”) como titular do
tratamento para as finalidades abrangidas pela legislação aplicável no que respeita à proteção dos dados pessoais, incluído o
Regulamento Geral em matéria de Proteção de Dados nº 679 de 27 de abril de 2016 (“GDPR”). Pode encontrar os dados de contato
da Scalapay ao fundo destas Informações sobre Cookies.

  1 Introdução

O Website utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes (a seguir, todas as tecnologias serão designadas "Cookies") para
simplificar e melhorar a sua navegação nos Websites. Os Cookies são inseridos também por terceiros (como melhor especificado
no ponto 6 a seguir). Nestas informações sobre Cookies fornecemos todas as informações seletivas ao uso dos Cookies no seu
Website.

2 O que são Cookies?

Os Cookies são pequenas etiquetas de texto que o Website, ou o website de terceiros, posicionam e armazenam no interior do seu
dispositivo quando aceder a determinadas seções do Website e são memorizadas para em seguida serem novamente
transmitidas ao mesmo Website na consulta seguinte.

3 O que são script?

Um script é um segmento de código utilizado para fazer funcionar corretamente e de maneira interativa o nosso Website. Este
código é executado no nosso servidor ou no seu dispositivo.



4 O que é um pixel tag?

Um pixel tag é uma pequena etiqueta de texto ou de imagem presente num Website, que é utilizada para monitorar o tráfego.

5 Como prestar o seu consentimento

Quando consultar o nosso Website pela primeira vez, mostrar-lhe-emos uma breve informação na forma de banners, que contém
uma breve descrição dos Cookies presentes no nosso Website e que permite escolher para que tipologias de Cookies prestar o
consentimento. Poderá decidir clicar em "aceitar todos ", “aceitar selecionados” ou no “x” localizado no canto superior direito do
banner.

Se resolver clicar em “aceitar todos” concorda com o uso de todos os Cookies (como melhor especificado na tabela do ponto 7
abaixo) para permitir-nos personalizar os conteúdos e os anúncios; fornecer funcionalidades de redes sociais; analisar o nosso
tráfego e partilhar informações sobre como utilizam o nosso Website com terceiros com os quais colaboramos.

Clicando em “aceitar selecionados” serão instalados apenas os cookies necessários e os que resolveu selecionar, abrindo a seção
“mostrar pormenores” como abaixo descrito.

Clicando em “mostrar pormenores” poderá visualizar uma lista de Cookies divididos em quatro categorias (necessários,
preferências, estatísticos e marketing) e marcar ou desmarcar cada categoria, exceto aquele necessários para o funcionamento
correto do Website. Desta forma poderá resolver de maneira analítica quais Cookies deseja instalar.

Por fim, fechar os banners com um “x” implica a permanência das suas configurações padrão e, portanto, a continuação da
navegação na falta de Cookies ou de outras ferramentas de rastreamento que não sejam técnicas (ou necessárias) que se
destinam a permitir o funcionamento correto do nosso Website.

Note-se que terá a possibilidade de alterar ou desativar, em qualquer altura, as suas opções relativas aos Cookies clicando em
Alterar consentimento no ponto 7.



6 Cookies utilizados no Website

6.1 Cookies técnicos ou necessários

Os cookies técnicos são necessários para permitir uma navegação normal e a utilização do Website, bem como para utilizar
algumas das suas funcionalidades. Trata-se de Cookies que não registam nenhuma informação pessoal que lhe diz respeito.
Inserindo-os, tornamos-lhe mais fácil a consulta do Website, por esses Cookies assegurarem que algumas partes do Website
funcionam corretamente e que as suas preferências permanecem conhecidas. Dessa forma, por exemplo, não precisa inserir mais
vezes as mesmas informações quando consultar o Website. Nos termos da legislação em vigor, para a instalação desses Cookies
não é exigido o seu consentimento.

Utilizamos os seguintes Cookies técnicos:

- Cookies de navegação ou de sessão, que garantem a navegação ou a utilização do Website (permitindo, por exemplo, que
se autentique para ter acesso às áreas reservadas) e que sãomemorizados exclusivamente durante o tempo da própria
sessão de navegação. Isso significa que, quanto fechar a janela de navegação ou o browser, os Cookies serão apagados
automaticamente sem ficarem memorizados no seu dispositivo ou no computador;

- Cookies funcionais, que permitem a navegação com a utilização de uma série de critérios selecionados por si (por exemplo
a língua) para melhorar a sua experiência de utilização do Website, personalizando o conteúdo da página web de acordo
com o browser utilizado e em função de outras informações que esse browser envia automaticamente. A duração destes
ficheiros ultrapassa a sessão do browser, ficando memorizados também depois do encerramento do próprio browser, até
expirarem ou até serem apagados por si.

6.2 Cookies estatísticos ou analíticos

São cookies utilizados pelos gestores dos websites para coletar informações, de forma agregada, relativamente ao número dos
utilizadores e a como estes consultam o Website e portanto elaborar estatísticas gerais relativas ao serviço e à sua utilização. Estes



Cookies não coletam informações que identificam um utilizador por todas as informações coletadas através dos Cookies serem
agregadas e anónimas.

6.3 Cookies de marketing ou de criação de perfil

Os cookies de criação de perfil são finalizados para compreender as preferências de cada utilizador, de maneira a submeter aos
mesmos, durante a navegação, conteúdos direcionados e plausivelmente de seu interesse. São, portanto, utilizados para
personalizar a experiência de publicidade de um utilizador num Website, de acordo com a sua cronologia de navegação. Utilizamos
os Cookies de criação de perfil para coletar a armazenar as informações sobre os seus interesses de acordo com a sua atividade
durante a navegação no Website, bem como enviar mensagens de publicidade, de acordo com as preferências expressas por si
durante a navegação. Nos termos da legislação em vigor, para a instalação desses Cookies é sempre exigido o seu consentimento
prévio.

6.4 Cookies de terceiros

Através do Website podem ser instalados cookies provenientes de sites de terceiros (a seguir designados os “Terceiros”) e,
portanto, não controlados por si. Esses Terceiros são os únicos e exclusivos responsáveis pelas eventuais violações de disposições
legais ou contratuais que porventura forem cometidas quando da divulgação ou utilização dos Cookies instalados pelas mesmas.
Esse tratamento é gerido por Terceiros, portanto aconselhamos-lhe ler as informações relativas aos tratamentos dos dados
fornecidos por Terceiros. Os Terceiros que colocam os Cookies no nosso Website, e os links que se remetem às informações, estão
indicados no ponto 7 da tabela a seguir.

7 Declaração de Categoria



Este Website utiliza cookies. Utilizamos cookies para personalizar os conteúdos e os anúncios, para fornecer funcionalidades
relativas às redes sociais e para analisar o nosso tráfego. Além disso, partilhamos informações sobre a sua utilização do nosso Site
com os nossos parceiros de publicidade, de dados estatísticos e redes sociais, que poderiam associá-los a outras informações
fornecidas por si ou coletadas através da sua utilização dos nossos serviços.

O seu consentimento é aplicado aos seguintes domínios: portal.scalapay.com, www.scalapay.com

Alterar o consentimento | Revogar o consentimento

Declaração sobre cookies atualizada a última vez a 05/08/2021 by Cookiebot:

Cookies Indispensáveis técnicos ou necessários (5)

Os cookies indispensáveis ajudam a fazer com que um website se torne disponível habilitando funções base como a navegação da
página e o acesso às áreas protegidas do website. O website não pode funcionar corretamente sem estes cookies.

Nome Fornecedor Finalidade
Duraçã
o

Tipo

connect.sid Scalapay Cookie necessário para efetuar o login seguro e a
deteção de eventuais spam ou abuso do website.

6 dias Cookie
HTTP

CookieConsent Cookiebot Memoriza o estado dos consentimentos aos cookies
do utilizador para o domínio corrente.

1 ano Cookie
HTTP

sp_did Scalapay Pendente 29 dias Cookie
HTTP

http://www.scalapay.com
https://www.scalapay.com/en/cookie-policy
https://www.scalapay.com/en/cookie-policy
https://www.cookiebot.com/
https://www.scalapay.com/en/privacy
https://www.cookiebot.com/goto/privacy-policy/
https://www.scalapay.com/en/privacy


Nome Fornecedor Finalidade
Duraçã
o

Tipo

sp_locale Scalapay Lembra a língua de um website selecionada pelo
utilizador.

1 ano Cookie
HTTP

test_cookie Scalapay.com Utilizado para verificar se o browser do utilizador
suporta os cookies.

1 dia HTTP

Cookies de Preferência (2)

Os cookies de preferência permitam a um website lembrar as informações que alteram a maneira em que o website se comporta
ou se apresenta, como a língua preferida do utilizador ou a região em que se encontra o utilizador.

Nome
Fornecedo
r

Finalidade Duração Tipo

CookieConsentBulkSetting-
#

Cookiebot Habilita o consentimento aos
cookies em mais websites.

Persistente Local
Storage HTML

lang Scalapay Lembra a língua de um website
selecionada pelo utilizador

Sessão HTTP

https://www.scalapay.com/en/privacy
https://www.cookiebot.com/goto/privacy-policy/


Cookies estatísticos (11)

Os cookies estatísticos ajudam os proprietários de websites a compreender a maneira com que os utilizadores interagem com os
próprios sites, coletando e relatando informações anonimamente.

Nome Fornecedor Finalidade Duração Tipo

_dd_s Scalapay Regista a velocidade e as prestações do
website. Esta função pode ser utilizada no
contexto das estatísticas e do
load-balancing.

1 dia Cookie
HTTP

_fs_uid Scalapay Este cookie contém uma etiqueta ID
relativa à sessão corrente. Esta contém
informações não pessoais relativas às
páginas secundárias consultadas pelo
utilizador: estas informações são utilizadas
para otimizar a experiência do utilizador.

Persistente Local
Storag
e HTML

fs_uid edge.fullstory.com Este cookie contém uma etiqueta ID
relativa à sessão corrente. Esta contém
informações não pessoais relativas às
páginas secundárias consultadas pelo
utilizador: estas informações são utilizadas
para otimizar a experiência do utilizador.

1 ano Cookie
HTTP

https://www.scalapay.com/en/privacy
https://www.scalapay.com/en/privacy


Nome Fornecedor Finalidade Duração Tipo

_gat Scalapay Utilizado por Google Analytics para
controlar o fluxo dos pedidos.

2 anos HTTP

_ga Scalapay Regista um ID unívoco utilizado para gerar
dados estatísticos sobre como o utilizador
utiliza o website.

1 dia HTTP

_gid Scalapay Regista um ID unívoco utilizado para gerar
dados estatísticos sobre como o utilizador
utiliza o website.

1 dia HTTP

amplitude_unsent_# Scalapay Utilizado no contexto dos questionários
pop-up e de mensagens do website. Os
dados são utilizados para finalidades
estatísticas ou de marketing.

Persistente HTML

amplitude_unsent_identify_# Scalapay Utilizado no contexto dos questionários
pop-up e de mensagens do website. Os
dados são utilizados para finalidades
estatísticas ou de marketing.

Persistente HTML



Nome Fornecedor Finalidade Duração Tipo

AnalyticsSyncHistory linkedin.com Utilizado em relação à sincronização dos
dados com o serviço de análises de
terceiros.

29 dias HTTP

undefined cdn.embedly.com Coleta dados sobre a interação dos
visitantes com os conteúdos vídeo do
website. Estes dados são utilizados para
tornar os conteúdos vídeo do website mais
relevantes para o utilizador.

Persistente HTML

Wistia cdn.embedly.com Cookie utilizado pelo website para rastrear
a utilização do conteúdo vídeo pelo
utilizador: o cookie provém da Wistia, que
fornece software vídeo para websites.

Persistente HTML

Cookies de Marketing (18)

Os cookies de marketing são utilizados para manter o rastreio dos visitantes nos websites. A intenção é a de exibir anúncios
relevantes e atraentes para cada utilizador e, portanto, mais relevantes para editores e terceiros anunciantes.

Nome Fornecedor Finalidade Duração Tipo

_fbp Facebook Cookie utilizado por Facebook para fornecer uma série
de produtos de publicidade, como por exemplo ofertas
em tempo real por terceiros anunciantes.

3 meses Cookie
HTTP

https://www.facebook.com/policy.php


Nome Fornecedor Finalidade Duração Tipo

fr Facebook Cookie utilizado por Facebook para fornecer uma série
de produtos de publicidade, como por exemplo ofertas
em tempo real por terceiros anunciantes.

3 meses Cookie
HTTP

tr Facebook Cookie utilizado por Facebook para fornecer uma série
de produtos de publicidade, como por exemplo ofertas
em tempo real por terceiros anunciantes.

Sessão Tracker di
Pixel

_gcl_au Scalapay Utilizado por Google AdSense para experimentar a
eficiência da publicidade nos websites que utilizam os
seus serviços.

3 meses HTTP

_uetsid Scalapay Coleta dados sobre o comportamento dos visitantes por
mais websites, para apresentar anúncios mais
relevantes para os utilizadores.

- Isto permite ainda ao website limitar o número de
vezes em que é mostrado o mesmo anúncio de
publicidade a um mesmo utilizador.

1 dia HTTP

_uetsid_exp Scalapay Contém o prazo de validade do cookie com o nome
correspondente.

Persistente HTML

_uetvid Scalapay Coleta dados sobre o comportamento dos visitantes por
mais websites, para apresentar anúncios mais
relevantes para os utilizadores.

Persistente HTML

https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.facebook.com/policies/cookies/


Nome Fornecedor Finalidade Duração Tipo

_uetvid_exp Scalapay Contém o prazo de validade do cookie com o nome
correspondente.

Persistente HTML

bcookie LinkedIn Utilizado pelo serviço de rede social LinkedIn para
rastrear a utilização dos serviços integrados.

2 anos HTTP

bscookie LinkedIn Utilizado pelo serviço de rede social LinkedIn para
rastrear a utilização dos serviços integrados.

2 anos HTTP

IDE Doubleclick.ne
t

Utilizado por Google DoubleClick para registar e
assinalar as ações do utilizador do website depois de ter
visualizado ou clicado num dos anúncios do anunciante
para medir a eficiência dos anúncios e enviar anúncios
finalizados aos utilizadores.

1 ano HTTP

lang LinkedIn Configurado por LinkedIn quando uma página web
contém um painel incorporado com os dizeres "Seguir".

Sessão HTTP

lidc LinkedIn Utilizado pelo serviço de rede social LinkedIn para
rastrear a utilização dos serviços integrados.

1 dia HTTP

MUID Bing.com Muito utilizado por Microsoft como ID utilizador unívoco.
O cookie permite o rastreio do utilizador sincronizando o
ID em muitos domínios Microsoft.

1 dia HTTP

pagead/1p-user-li
st/#

Google Rastreia o eventual interesse mostrado pelo utilizador
por produtos ou eventos específicos em mais websites e
deteta como o utilizador navega entre os sites. Isto é

Persistente Pixel



Nome Fornecedor Finalidade Duração Tipo

utilizado para medir as atividades de publicidade e
facilita o pagamento das comissões de referência entre
os websites.

pagead/landing Doubleclick.ne
t

Coleta dados relativos ao comportamento dos
utilizadores por mais websites, para apresentar anúncios
mais relevantes.
- Isto permite ainda ao website limitar o número de
vezes em que é mostrado o mesmo anúncio de
publicidade.

Sessão Pixel

pagead/landing Google Coleta dados relativos ao comportamento dos
utilizadores por mais websites, para apresentar anúncios
mais relevantes
- Isto permite ainda ao website limitar o número de
vezes em que é mostrado o mesmo anúncio de
publicidade.

Sessão Pixel

UserMatchHistory LinkedIn Utilizado para rastrear os visitantes em mais websites,
para apresentar anúncios de publicidade relevantes de
acordo com as preferências dos utilizadores.

Não classificados (5)

Os cookies não classificados são cookies que estamos a classificar junto com os fornecedores de cookies individuais.



Nome Fornecedor Finalidade Duração Tipo

dd_cookie_test_# Scalapay 1 dia Cookie HTTP

_tldtest_# Scalapay À espera Sessão HTTP

amp_293589 Scalapay À espera 1 ano HTTP

amp_cookie_test# Scalapay À espera Sessão HTTP

amplitude_testscalapay.com Scalapay À espera 1 ano HTTP

8 Os seus direitos em relação aos dados pessoais (artigos de 15 a 22 GDPR)

Pode pedir-nos o duplicado dos seus dados e pedir que os mesmos sejam corrigidos, apagados ou transferidos para outros sujeitos
por si indicados. Também tem o direito de dar instruções sobre a gestão dos seus dados em caso de falecimento, de oposição ao
tratamento, de pedir a limitação ao tratamento dos mesmos e revogar o consentimento prestado.

Para exercer estes direitos, pedimos que nos contate, remetendo-se aos dados de contato que constam ao fundo destas
Informações sobre Cookies.

 9 Contatos

Scalapay é o Titular do tratamento dos dados pessoais. Para qualquer pergunta relativa ao tratamento dos dados pessoais pode
contatar-nos utilizando os dados de contato a seguir indicado seguir:

https://www.scalapay.com/en/privacy


Scalapay S.r.l.

Via Giuseppe Mazzini 9, 20123

Milano - Itália

support@scalapay.com

Além disso, nomeámos um responsável exterior pela proteção de dados (“DPO”). Se tiver perguntas relativas ao tratamento de
dados pessoais, incluindo pedidos de exercício dos seus direitos, pode contatar o DPO utilizando o seguinte endereço e-mail:
dpo@scalapay.com lembramos-lhe que tem sempre o direito de apresentar uma reclamação ao Comissão Nacional de Proteção
de Dados, utilizando os dados de contato a seguir indicados:

Comissão Nacional de Proteção de Dados

Av. D. Carlos I, 134, 1º

1200-651 Lisboa

geral@cnpd.pt

mailto:support@scalapay.com
mailto:dpo@scalapay.com

