
POR QUE UTILIZAMOS COOKIES E TRATAMOS OS DADOS DE N AVEGAÇÃO?

Neste Website são utilizados cookies.  Caso utilize nosso site sem efetuar a desativação
dos cookies, dê sua autorização para a instalação d os mesmos.

O que é um cookie?

Um cookie é um arquivo que os Websites transferem para os equipamentos que se conectam a
eles.  Embora  os  propósitos  dos  cookies,  com frequência,  sejam  apenas  técnicos  também
podem permitir, entre outras coisas, armazenar e recuperar informação sobre os hábitos de
navegação  de  um  usuário  ou  de  seu  equipamento  e,  dependendo  da  informação  que
contenham  e  da  forma  em  que  você  utiliza  seu  equipamento,  podem  ser  usados  para
reconhecer o usuário.

Existem  cookies  que  são  controlados  e  gerenciados  pelo  próprio  titular  do  site  (cookies
próprios) e outros que são controlados por terceiros, por exemplo, porque estes proporcionam
uma ferramenta ou uma funcionalidade integrada ao site.

Certos cookies são cancelados uma vez finalizada a navegação no site (cookies de sessão),
enquanto outros podem continuar armazenados no equipamento dos usuários e ser acessados
por um período mais longo (cookies persistentes).

Que tipo de cookies utilizamos e para quê?

Neste site utilizamos o seguinte tipo de cookies:

1. Cookies técnicos

Utilizamos cookies técnicos para poder prestar os serviços solicitados pelos nossos usuários.
Estes cookies são indispensáveis  para a navegação e a utilização das diferentes opções e
serviços do site, como, por exemplo, controlar o tráfego e a comunicação de dados, identificar a
sessão,  acessar  as  partes  de  acesso  restringido,  recordar  a  informação  que  o  usuário
proporciona  em  cada  etapa  do  processo  de  cadastramento  ou  de  contratação,  utilizar
elementos de segurança durante a navegação, armazenar conteúdos para a difusão de vídeos
ou som ou compartilhar conteúdos através das redes sociais.

2. Cookies de personalização

Com  a  finalidade  de  otimizar  a  experiência  de  uso  de  nosso  site,  utilizamos  cookies  de
personalização  que  nos  permitem  configurar  o  site  e  seus  serviços  de  acordo  com  as
preferências  do  usuário  ou  as  características  gerais  de  seu  equipamento,  por  exemplo  o
navegador utilizado e sua versão, o sistema operacional instalado, etc.

Estes cookies são utilizados por exemplo para recordar os parâmetros que foram escolhidos
pelo usuário durante suas visitas, orientar  o conteúdo do site em função de seu idioma ou
localização geográfica ou manter o status certificado dos usuários cadastrados.

3. Cookies de análise 

Os cookies de análise permitem medir e analisar a atividade dos sites e elaborar perfis de
navegação  dos  usuários.  Utilizamos  estes  cookies  para  compilar  estatísticas  anônimas  e
conjuntas que nos permitam compreender a forma em que os usuários utilizam nosso site, com
o propósito de melhorá-lo e adequá-lo de acordo com as preferências de nossos visitantes.

Com caráter  ilustrativo,  os  dados  tipicamente  originados  da navegação em nosso site  que
podem ser objeto de análise são os seguintes:
- O nome de domínio do provedor (ISP) e/ou endereço IP que lhes proporciona acesso à

rede. Por exemplo, um usuário do provedor xxx apenas estará identificado com o domínio
xxx.es e/ou o endereço IP. Portanto, nesse sentido, poderemos elaborar estatísticas sobre
os países e servidores que visitam nosso site com mais frequência.

- A data e hora de acesso ao nosso site. Isso nos permite verificar os horários de maior fluxo
e fazer os ajustes necessários para evitar problemas de saturação em nossos horários de
ponta.



- O endereço da internet do qual partiu o link que dirige nosso site. Graças a este dado,
poderemos conhecer  a efetividade dos diferentes  banners  e  links que apontam para o
nosso servidor, com a finalidade de potencializar os que ofereçam melhores resultados.

- O número de visitantes diários de cada seção. Isso nos permite conhecer as áreas com
mais sucesso e aumentar e melhorar seu conteúdo, a fim de que os usuários obtenham um
resultado mais satisfatório.

4. Cookies publicitários

Utilizamos  cookies  publicitários  para  gerenciar  nossos  espaços  publicitários.  Estes  cookies
permitem a administração destes espaços com base em critérios técnicos como o conteúdo
editado ou a frequência em que os anúncios são mostrados. 

Também utilizamos cookies que permitem analisar os hábitos de navegação dos usuários para
elaborar perfis específicos e mostrar publicidade personalizada em função de tais perfis.

Para  que nossa publicidade  online  seja adequada  e  relevante,  em  ocasiões  recorremos  a
programas de publicidade seletiva online a fim de promover nosso site e atingir  uma maior
eficácia em relação à publicidade mostrada. As empresas colaboradoras que participam destes
programas podem mostrar-lhe publicidade baseada em seus gostos e interesses deduzidos
através das informações geradas durante sua navegação em nosso site ou nos de terceiros
participantes do programa. Para tal fim tais entidades colaboradas podem instalar um cookie
em  seu  navegador  para  identificá-lo  como parte  da  audiência  pertinente.  Também podem
detectar  que  você  visitou  previamente  nosso  site  utilizando  um  cookie  de  rastreamento
instalado pelo mesmo.

É  possível  obter  mais  informações  sobre  a  publicidade  comportamental  online  (online
behavioural advertising) e sobre como gerenciar a privacidade de seu navegador para rejeitar
este tipo de tratamento em www.youronlinechoices.eu

Os cookies são anônimos?

Os cookies não contêm informações que por si só permitam identificar um usuário concreto.
Em relação a nós, a informação obtida apenas poderá ser associada a um usuário concreto
caso tal usuário esteja identificado no site. Se for assim, tais dados serão incorporados em
arquivos de dados de caráter pessoal cuja responsabilidade incide sobre o titular deste site e
serão  tratados  unicamente  para  as  finalidades  indicadas  na  presente  política  de  uso  de
cookies, sempre cumprindo as exigências do regulamento em vigor relativamente à matéria de
proteção  de dados  de  caráter  pessoal.  Os  usuários  afetados  poderão  exercer,  a  qualquer
momento, seus direitos de acesso, retificação ou cancelamento de sua informação pessoal,
assim  como o  de  oposição  ao  seu  tratamento,  de  acordo  com  o  indicado  na  política  de
privacidade de nosso site. 

Como posso gerenciar os cookies?

Os usuários  do site  têm a opção de não receber  cookies, apagá-los ou serem informados
acerca de sua afixação mediante a configuração de seu navegador. Para saber como gerenciar
os cookies em seu navegador, sugerimos que consulte o tópico de Ajuda do mesmo.

Para seu conforto, a seguir você encontrará informação proporcionada pelos desenvolvedores
dos principais navegadores sobre o gerenciamento de cookies:

� Chrome , http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 
� Explorer , http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-

internet-explorer-9
� Firefox , http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-

we 
� Safari , http://support.apple.com/kb/ph5042

Caso desative os cookies, é possível que não possa fazer uso de todas as funcionalidades do
site.



Para inabilitar o uso de cookies publicitários de terceiros, os usuários podem visitar igualmente
a página de inabilitação da Iniciativa publicitária da rede (NAI, Network Advertising Initiative.
Página em inglês: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

Listagem dos cookies utilizados neste site

COOKIES PRÓPRIOS

CookieID

ID do cookie e como
aparece no cache do

navegador

Expiração

Cookie de sessão ou
prazo de expiração
em caso de cookie

persistente 

Domínio

Com qual domínio
se associa o cookie

Descrição

Funcionamento e
finalidade do cookie

Desativação

Como desativar
o cookie

Cookies técnicos ou indispensáveis para a prestação  dos serviços

purgado 1 hora
www.logitravel.*

Ativação para forçar a 
eliminação de cookies.

Mediante a
configuração do

navegador
devType 1 hora www.logitravel.* Tipo de dispositivo. 

Identifica o dispositivo 
que o cliente utiliza para 
mostrar navegação.

ck_sesion 365 dias www.logitravel.* Sessão que é gerada ao
entrar no site. É utilizada

principalmente para
conservar os dados da
pesquisa, domínio (ao

entrar em https)

test 1 dia www.logitravel.* Testes A – B. Para
efetuar testes de

conteúdo.

USW_codigo 365 dias www.logitravel.* Trata-se de um código
que serve para identificar
um usuário Web que não

esteja cadastrado e
pode chegar a estar.

Seu uso consiste em ter
uma identificação e

assim poder associar
todo o processo ao

mesmo. Dessa forma,
uma vez que se

cadastre, sua pesquisa
atual será associada ao

usuário cadastrado 

tokenlogitravel 365 dias www.logitravel.* É um identificador de
usuário cadastrado. É
utilizado para obter os

dados do usuário
(pesquisas, mensagens
informativas, acesso às

suas reservas)



USR_Codelogitravel 365 dias www.logitravel.* Código do cliente.
Obteremos o

identificador após o
cadastramento. É

utilizado para o processo
de reserva

cookiesAccept 365 dias www.logitravel.* Identifica se você aceitou
a política de cookies,
seja navegando ou
clicando em aceitar.

X-Akamai-FEO-
Browser-State

1 dia www.logitravel.* Serviços de otimização
na entrega de conteúdos

Ikws 1 dia www.logitravel.* Serviços de otimização
na entrega de conteúdos

AKSB 1 dia www.logitravel.* Serviços de otimização
na entrega de conteúdos

Cookies de personalização

ck_idioma 365 dias
www.logitravel.*

Idioma em que estamos
navegando 

Mediante a
configuração do

navegador

aeropuerto 365 dias www.logitravel.* Define o código do
aeroporto de origem do
cliente. É utilizado para

definir a origem nas
janelas e pesquisadores

geolog 4 dias Permite saber se o
cliente deseja que o
navegador faça sua

geolocalização para lhe
oferecer a Origem mais

próxima da sua
localização

COOKIES DE TERCEIROS

Nota: Declinamos qualquer responsabilidade em relação ao conteúdo e veracidade da informação e políticas de
privacidade relativas aos cookies de terceiros.

Serviço associado

(serviço, plug in ou
funcionalidade do
site associado ao

cookie)

Responsável
pelo cookie

(identificação do
responsável pelo

cookie)

Domínio

(Com qual
domínio se
associa o

cookie

Descrição, expiração e
funcionamento do cookie

Desativação

Como desativar
o cookie

Cookies técnicos ou indispensáveis para a prestação  dos serviços

Google
Google, Inc.,

empresa norte-
americana

google.es

Cookie(s) da Google utilizado(s)
para o funcionamento de seus

serviços (GoogleMap, Google+,
etc.). Mais informações em:

http://www.google.com/policies/tech
nologies/types/

De acordo com
o indicado em

http://www.goog
le.com/policies/t
echnologies/typ

es/



Cookies de análise

Google Analytics
Google, Inc.,

empresa de direito
norte-americana

www.logitravel
.*

Análise estatística da utilização do
site. Mais informações em:

http://www.google.com/intl/es/analyti
cs/privacyoverview.html.

Instalação em
seu navegador

do complemento
de inabilitação

criado pela
Google e

disponível no
seguinte link:

https://tools.goo
gle.com/dlpage/
gaoptout?hl=es

Cookies publicitários

Ingenious
Technologies

Ingenious
Technologies AG

.
affiliate.logitra

vel.com

Finalidade: Tracking Reservas

Estes cookies utilizam a informação 
da reserva em processo (data saída,
data entrada, preço, origem, destino,
número de passageiros…) para logo
mostrar conteúdos e publicidade 
personalizados baseados no perfil 
do usuário.

No caso dos metapesquisadores 
(kayak, trivago, skyscanner), os 
cookies também são utilizados para 
saber as reservas que entraram em 
nosso site através dos mesmos 

Mais informações nos sites dos
responsáveis pelos cookies.

Mediante a
configuração de

seu
navegador/de
acordo com o
indicado na
política de

privacidade
dispostas pelos
responsáveis
dos cookies

Para inabilitar  o
uso  de  cookies
publicitários  de
terceiros,  os
usuários
também  podem
visitar  a  página
de  inabilitação
da  Iniciativa
publicitária  da
rede  (NAI,
Network
Advertising
Initiative. Página
em  inglês:
http://www.netw
orkadvertising.or
g/managing/opt
_out.asp).

  

Sociomantic Sociomantic labs
GmbH

eu-
sonar.socioma

ntic.com

Comission Junction ValueClick
International Ltd.

awltovhc.com

Tradedoubler (ES)

Tradedoubler (PT)

Tradedoubler (IT)

Tradedoubler
España S.L

Tradedoubler
Unipessoal LDA

Tradedoubler SRL

.
tradedoubler.c

om

Impacting Impacting Email
Marketing

Solutions S.L

.
tradedoubler.c

om

Yahoo/Bing N&C Advertising
SL

flex.msn.com

TripAdvisor Tripadvisor Ltd pfa.levexis.co
m

Fogg Experienceon
Ventures S.L

fogg.es

Digilant Digilant Spain S.L wtp101.com

TravelAudience TravelAudience
GmbH

ads.travelaudi
ence.com

iDevDirect Logo fechará idevaffiliate.co
m

Kayak KAYAK Europe
GmbH

econda-
monitor.de

SkyScanner Skyscanner Ltd t.skyscnr.com

Publicidees Publicidees  S.A tracking.publici
dees.com

Trivago Trivago GmbH secde.trivago.
com




