
 

 

 

 

Política de Cookies do edp.com/edptantofado 

 

1. Introdução 

A presente Política de Cookies explica como são utilizadas as informações recolhidas através de cookies utilizados no sítio 
eletrónico com o endereço https://edp.com/edptantofado (“website”) do Concurso EDP Tanto Fado. Este canal digital utiliza 
cookies para garantir que funciona corretamente. 

Para quaisquer questões sobre a Política de Cookies, poderá contactar a EDP - Energias de Portugal, S.A., através do endereço 
comunicacao@edp.com, indicando como assunto “Concurso EDP Tanto Fado - Política de Cookies”. 

2. O que são cookies? 

Os Cookies são ficheiros digitais com pequenos fragmentos de informação (e geralmente com um identificador único), que são 
descarregados e armazenados no dispositivo do visitante de um dado website. Podem ser cookies de sessão (sendo 
automaticamente apagados quando o browser é fechado) ou persistentes (permanecendo ativos até uma data de expiração 
definida), bem como cookies próprios (definidos pela entidade que opera o website) ou de terceiros (definidos por terceiros e da 
responsabilidade destes). 

Os cookies podem ser classificados tendo em conta a sua finalidade. Existem cookies que são estritamente necessários ao 
funcionamento de um website (“estritamente necessários”), enquanto que outros recolhem informação estatística com o intuito 
de analisar a utilização de um website e o respetivo desempenho (“os cookies analíticos”). Há cookies que são utilizados para 
assegurar a disponibilização num website de funcionalidades adicionais que sejam solicitadas pelo utilizador ou para guardar as 
suas preferências relativamente à navegação no mesmo, sempre que utilizar o mesmo dispositivo e assim o solicite.  

O visitante poderá ficar a saber mais sobre quais os cookies que são utilizados neste website a partir da lista que se encontra 
disponibilizada infra. A EDP - Energias de Portugal, S.A. compromete-se a atualizar esta listagem, pelo que a mesma poderá não 
refletir, a todo o momento, os cookies realmente em utilização.   

3. Cookies utilizados e respetivas finalidades 

A EDP - Energias de Portugal, S.A. detalha, de seguida, a informação relativa aos cookies utilizados no website, bem como as 
finalidades de tratamento dos dados que os justificam. 

Cookies estritamente necessários 

Nome do Cookie Entidade Responsável Validade Motivo/Finalidade 

voter-email EDP, S.A. 1h Cookie temporária para início de sessão do votante. 

voter-tokenRegister EDP, S.A. 1h Cookie temporária para início de sessão do votante. 

voter-token EDP, S.A. 1h Permite autenticação do votante para votação em bandas. 

bands-voted EDP, S.A. 1h ID das bandas já votadas pelo votante. 

 

Os dados recolhidos e armazenados nos cookies não serão disponibilizados pela EDP - Energias de Portugal, S.A. a entidades 

terceiras (exceto aos seus subcontratantes) e não serão utilizados para campanhas de marketing.  

4. Devo aceitar a utilização de Cookies 

No cumprimento da Lei n.º 41/2004, de 18 de agosto (na redação da Lei n.º 46/2012, de 29 de agosto), os canais digitais apenas 

poderão recorrer à utilização de cookies mediante o consentimento prévio e expresso do utilizador, exceto se a colocação de 

cookies específicos for estritamente necessária para lhe prestar o serviço da sociedade da informação que tenha expressamente 

solicitado ou para lhe disponibilizar o acesso a uma determinada funcionalidade dos canais digitais (p.ex., para lhe permitir votar 

no âmbito do Concurso EDP Tanto Fado e prevenir situações de fraude no processo de votação). A EDP - Energias de Portugal, S.A. 

compromete-se a utilizar o armazenamento de cookies apenas para as finalidades referidas no ponto anterior. 
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5. Gestão de Cookies 

O utilizador pode configurar as suas preferências dos cookies utilizados nos canais digitais que não sejam estritamente necessários. 

Adicionalmente, a maioria dos navegadores permite controlo sobre os cookies armazenados no seu dispositivo, bem como a sua 

eliminação imediata, caso o utilizador pretenda deixar de permitir o armazenamento local de cookies. Pode alterar as 

configurações do seu navegador para evitar ou notificar cada vez que um cookie é definido: 

• Para mais informações sobre “Navegação Privada” e gestão de Cookies no browser Firefox, clique aqui 

• Para mais informações sobre “Navegação como Incógnito” e gestão de Cookies no browser Chrome, clique aqui 

• Para mais informações sobre “Navegação Privada” e gestão de Cookies a partir do browser Internet Explorer, clique aqui 

• Para mais informações sobre “Navegação Privada” e gestão de Cookies a partir do Safari, clique aqui 

• Para mais informações sobre “Navegação Privada” e gestão de Cookies no browser Opera, clique aqui 

Por favor esteja ciente de que desativar cookies através das definições do seu browser pode ter um impacto no funcionamento do 
website, uma vez que o painel de configurações da generalidade dos browsers modernos não oferece um nível de detalhe que 
permita aos utilizadores afastar todos os cookies que não sejam estritamente necessários para permitir a utilização dos websites 
que visite. 

6. Alterações à Política de Cookies 

A EDP - Energias de Portugal, S.A. reserva-se o direito de, a todo o momento, sem aviso prévio e com efeitos imediatos, alterar, 

acrescentar ou revogar, parcial ou totalmente, a presente Política de cookies. Quaisquer alterações serão imediatamente 

divulgadas nos canais digitais e, sempre que forem efetuadas alterações relevantes para o utilizador em matéria de cookies, voltará 

a visualizar uma janela pop-up de modo a que, consoante o tipo de cookie em causa, possa aceder à informação e/ou consentir 

na sua utilização e armazenamento. 
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https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.microsoft.com/pt-pt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies/
https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#privateWindow

