Tabelas de cookies Site Harald
Institucional
Esta tabela relaciona vários dos diferentes tipos de cookies, web beacons
(sinalizadores da web) e tecnologias semelhantes que podem estar aplicados
aos websites da Harald, que incluem, sem limitação, harald.com.br e seus
subdomínios vinculados a esta declaração sobre cookies (os “Sites”).

Cookie Name

lang

Cookie
persistente
ou de
sessão? Se
for
persistente,
quando o
cookie
persistente
expira.
Persistente

Descrição do
propósito

Cookie próprio ou
de terceiros? Se
for de terceiros,
razão socialdo
terceiro e URL
parasua política
de cookie.

Lembra a língua
escolhida pelo
usuário para essa
versão do website

Cookies próprios

weird_get_top_le
vel_domain

Persistente

O cookie determina
a língua preferida e
as configurações de
pais do visitante –
Permite o site
mostrar o conteúdo
mais relevante a
língua e região

Cookies próprios

_ce.s

5 anos

Coleta a informação
do comportamento
da navegação do
usuário. É utilizado
para compilar os
relatórios de
estatisticas e
mapas de calor

Cookies próprios

_ga_#

2 anos

_gat

1 dia

_gid

1 dia

AnalyticsSyncHist
ory

30 dias

ce_clock

Persistente

Usado pelo
Google
Analytics para
coletar dados
sobre o número
de vezes em
que visitou o
site e também
datas da
primeira e mais
recente visita
Usado pelo
Google
Analytics para
controlar a taxa
de solicitação

Cookies próprios

Registra um ID
único que é
usado para
gerar dados
estatísticos
sobre como o
visitante usa o
site

Cookies próprios

Usado em
conexão com a
sincronização
de dados com
o serviço de
análise de
terceiros.

Define um
carimbo de data
/ hora para
quando o
visitante
acessou o site.
Isso é usado
para
publicações
analíticas na
web
local.

Cookies próprios

Google Analytics
https://developers.google
.com/analytics/devguides
/collection/analyticsjs/coo
kie-usage?hl=pt-br

Cookies próprios

_fbp

ads/ga-audiences

bcookie

3 meses

Sessão

2 anos

bscookie

EappsInstagramF
eedCache#Items

Persistente

Usado pelo
Facebook para
fornecer uma
série de
produtos
publicitários,
como lances
em tempo real
de terceiros
anunciantes.
Usado pelo
Google
AdWords para
reativar
visitantes que
provavelmente
se converterão
em clientes com
base no
comportamento
do visitante
online em sites
Usado pelo
serviço de rede
social,
LinkedIn, para
rastrear o uso
de serviços
incorporados.

Usado pelo
Instagram para
coletar
informações
sobre em quais
produtos /
eventos o
usuário pode
estar
interessado, a
fim de otimizar
a relevância do
anúncio

Facebook
https://www.facebook.co
m/policies/cookies

Google
https://policies.google.co
m/technologies/cookies?
hl=pt-BR

Linkedin
https://br.linkedin.com/le
gal/cookie-policy

Instagram
https://help.instagram.co
m/1896641480634370?r
ef=ig

fr

IDE

lang

lidc

3 meses

1 ano

Sessão

1 dia

Usado pelo
Facebook para
fornecer uma
série de
produtos
publicitários,
como lances
em tempo real
de terceiros
Usado pelo
Google
DoubleClick
para registrar e
relatar as
ações do
usuário do site
após visualizar
ou clicar em um
dos anúncios
do anunciante
com o objetivo
de medir a
eficácia de um
anúncio e
apresentar
anúncios
direcionados ao
usuário
Definido pelo
LinkedIn
quando uma
página da web
contém um
painel "Siganos"
incorporado.

Usado pelo
serviço de rede
social, LinkedIn,
para rastrear o
uso de serviços
incorporados.

Facebook
https://www.facebook.co
m/policies/cookies

Google
https://policies.google.co
m/technologies/cookies?
hl=pt-BR

Linkedin
https://br.linkedin.com/leg
al/cookie-policy

Linkedin
https://br.linkedin.com/le
gal/cookie-policy

nid

pagead/1p-userlist/#

2 anos

Sessão

sync

Sessão

sync/img

Sessão

Registra uma
navdmp.com
ID de usuário
navdmp.com
que identifica
um dispositivo
de retorno de
informante. O
ID é usado
para anúncios
direcionados
Google
Rastreia se o
usuário tem
https://policies.google.co
interesse em
m/technologies/cookies?
produtos
hl=pt-BR
específicos ou
mesmo em
vários sites e
detecta como
o usuário
navega entre
os sites. Isso é
usado para
medir os
esforços de
publicidade e
facilita o
pagamento da
aposta de
taxas de
referência
outros sites
Coleta dados
navdmp.com
sobre a
interação e
navdmp.com
comportamento
do usuário, a
fim de otimizar o
site e fazer
publicidade
no site mais
relevante.
mathtag.com
Apresenta o
usuário com
https://www.mediamath.co
conteúdo
m/privacy-policy/
relevante e
publicidade. O
serviço é
prestado por
centros de
publicidade de
terceiros, que
facilitam a
licitação em
tempo real para
os anunciantes.

test_cookie

tr

UserMatchHistory

uuid

VISITOR_INFO1_
LIVE

1 dia

Sessão

30 dias

1 ano

180 dias

Usado para
verificar se o
servidor de
sobrancelha do
usuário suporta
cookies.

Usado pelo
Facebook para
fornecer uma
série de
produtos
publicitários,
como lances em
tempo real de
terceiros
Usado para
rastrear
visitantes em
vários sites, a
fim de
apresentar
publicidade
relevante com
base no
preferências do
visitante
Coleta dados
sobre as visitas
do usuário ao
site, como as
páginas que
foram
carregadas. Os
dados
registrados são
usados para
anúncios
direcionados.
Tenta estimar o
banimento dos
usuários em
páginas com
vídeos
integrados do
You Tube.

doubleclick.net

https://policies.google.co
m/technologies/cookies?
hl=pt-BR

Facebook
https://www.facebook.co
m/policies/cookies

Linkedin
https://br.linkedin.com/leg
al/cookie-policy

mathtag.com
https://www.mediamath.c
om/privacy-policy/

youtube.com
youtube.com

YSC

yt.innertube::nextI
d

Sessão

Persistente

yt.innertube::reque
sts

yt-remote-castinstalled

Sessão

yt-remote-fastcheck-period
yt-remote-sessionapp
yt-remote-sessionname
yt-remoteconnecteddevices

Persistente

yt-remote-deviceid

ac3
nvg66143

1 ano

Registra um ID
único para
manter
estatísticas de
quais vídeos do
YouTube o
usuário viu

youtube.com

Registra um ID
único para
manter
estatísticas de
quais vídeos do
YouTube o
usuário viu

youtube.com

Armazena as
preferências do
player de vídeo
do usuário
usando o vídeo
do YouTube
incorporado

youtube.com

Armazena as
preferências do
player de vídeo
do usuário
usando o vídeo
do YouTube
incorporado

youtube.com

Coleta dados
sobre a
interação e
comportamento
do usuário, a
fim de otimizar o
site e fazer
publicidade
no site mais
relevante.

navdmp.com

youtube.com

youtube.com

youtube.com

youtube.com

navdmp.com

nvg66143
nvgcnfg66143
nvgpersona66143

Persistente

Coleta dados
sobre a
interação e
comportamento
do usuário, a
fim de otimizar o
site e fazer
publicidade
no site mais
relevante.

navdmp.com
navdmp.com

