DECLARAÇÃO DE COOKIES DA ACCENTURE PARA O PORTAL DE SERVIÇOS GERIDOS
DE DETEÇÃO E RESPOSTA ALARGADAS
Esta Declaração de Cookies (“Declaração de Cookies”) produz efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2022
e encontra-se disponível para sua análise nos seguintes idiomas:
ESPANHOL

|

INGLÉS

|

ITALIANO

|

JAPONÊS

Em caso de qualquer conflito entre a versão em inglês desta Declaração de Cookies e uma versão
traduzida desta Declaração de Cookies, prevalecerá a versão em inglês.
A Accenture presta determinados Serviços Geridos de Deteção e Resposta Alargadas (“Serviços
MxDR”) no âmbito de um contrato entre a Accenture e uma entidade, organização ou empresa com
quem se encontra agrupado ou associado de outro modo, como o seu empregador (“Sua Organização”)
que regula a utilização dos Serviços MxDR (“Condições de Utilização”).
Sujeito às Condições de Utilização, pode-lhe ser concedido acesso pela Sua Organização ao portal web
da Accenture através do qual pode, em noma da Sua Organização, aceder e utilizar os Serviços MxDR
(“Portal MxDR”). Em conformidade, esta Declaração de Cookies aplica-se às interações que a Accenture
tem consigo e o Portal MxDR e descreve como a Accenture utiliza cookies com base no seu acesso ao
Portal MxDR.
COOKIES. Cookies são ficheiros de texto que contém pequenas quantidades de informações que são
descarregados para o seu computador ou dispositivo móvel quando visita o Portal MxDR e permitem ao
Portal MxDR reconhecer o seu computador ou dispositivo móvel. Os cookies usados no Portal MxDR
foram categorizados como cookies “Estritamente Necessários” e de “Funcionalidade” conforme
melhor se descreve a seguir.
COOKIES ESTRITAMENTE NECESSÁRIOS. Os Cookies Estritamente Necessários são essenciais
para lhe permitir deslocar-se no Portal MxDR e utilizar os seus recursos, como aceder a áreas seguras
do Portal MxDR. Sem estes cookies, o Portal MxDR não pode funcionar.
NOME

FINALIDADE
·

sso-session

Este cookie seguro é definido após
uma autenticação bem-sucedida. É
usado para validar a identidade do
utilizador para todos os pedidos fitos
durante a sessão do utilizador, e
depois de caducar o Portal MxDR
obriga o utilizador a reautenticar-se.

sso-sr

Captura a resolução de ecrã atual
do utilizador. Este cookie é usado
pelo Portal MxDR para garantir que
a interface
do utilizador é
processada para trabalhar no
sistema do utilizador.

_RequestVerification
Token_L1NTTw2

Protege o utilizador contra scripting
entre sites e ataques de falsificação.

ASP.NET_SessionId

Mantém o estado da sessão ativa
do utilizador entre pedidos de
página.

·
·

VIDA ÚTIL
Caduca quando a sessão do
navegador termina.
Caduca quando o utilizador clica
no link de terminar sessão.
Caduca após uma duração
configurada no perfil do utilizador,
tal
como
definida
pelo
administrador
da
Sua
Organização
(padrão
120
minutos).

·

Caduca quando a sessão do
navegador termina.

·

Caduca quando a sessão do
navegador termina.

·

Caduca quando a sessão do
navegador termina.

COOKIES DE FUNCIONALIDADE. Os Cookies de Funcionalidade permitem ao Portal MxDR lembrarse de escolhas feitas por si (como o seu nome de utilizador, resolução de ecrã, idioma e a região em
que se encontra) e fornecer recursos pessoais melhorados. Estes cookies não podem rastrear a sua
atividade de navegação noutros sites. Não recolhem quaisquer informações sobre si que possam ser
usadas para publicidade ou lembrar onde esteve na Internet fora do Portal MxDR.
NOME

FINALIDADE

sso-cc

Este guarda o idioma selecionado
do utilizador. Este cookie é usado
pelo Portal MxDR para mostrar
texto e imagens que contenham
texto nesse idioma. Se este
cookie não for definido, o Portal
MxDR usa por defeito o inglês dos
EUA.

VIDA ÚTIL

·

Caduca ao fim de um mês.

Para obter os detalhes completos sobre como a Accenture utiliza cookies Estritamente Necessários e
de Funcionalidade, deverá consultar a POLÍTICA DE COOKIES da Accenture. Para exercer as suas
opções para o Portal MxDR, deverá ajustar as suas definições de cookies através do gestor de
consentimento de cookies do Portal MxDR ou do botão de definições de cookies.
Para obter detalhes completos e informações adicionais quanto ao modo como a Accenture recolhe,
trata e protege os seus dados pessoais recolhidos através do Portal MxDR, deverá consultar a
DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE DA ACCENTURE PARA OS SERVIÇOS MXDR.
Deverá ter em atenção que esta Declaração de Cookies será atualizada regularmente para refletir
quaisquer alterações das interações que a Accenture mantém consigo e o Portal MxDR e como a
Accenture utiliza cookies com base no seu acesso ao Portal MxDR ou quaisquer alterações nas leis
aplicáveis.

