Políticas de Cookies dos distintos sites de procedência.
COOKIES PRÓPRIOS
Cookies

Origem

Informação

Finalidade

Opt-out

De personalização

Identifica o usuário e suas
Aerolíneas
Argentinas, S.A. preferências de navegação

Serve para armazenar as variáveis de
sessão preferidas pelo usuário, e
adaptar sua navegação pelo site
segundo tais variáveis.

Analíticas

Aerolíneas
Navegação do usuário pelo site
Argentinas, S.A.

Se utilizam para conhecer as
preferências e hábitos de navegação do
usuário, e fazer sugestões de
navegação conforme a isso

N/A

Clic1

COOKIES DE TERCEIROS
(a informação recolhida a continuação foi facilitada por esses terceiros)
Cookies

Analíticas ou de
medição

Origem

Informação

Finalidade

Opt-out

Identificação do usuário, início e
término da sessão, cálculo de
Google Analytics permanência no site, frequência de
visita, localização, navegação pelo
(Google LLC)
siteb, URL procedência dos visitantes,
medição do recolhimento de dados do
visitante

Servem para obter estatísticas de
hábitos de visita e navegação pelo Site,
conhecer as preferências do usuário
enquanto a opções variáveis e adaptar a
Clic
navegação do usuário, fazer sugestões
de navegação conforme suas
preferências; trocar informação com
outros cookies do Google.

Google Tag
Manager
(Google LLC)

Navegação do usuário no Site

Servem para administrar, gerenciar e
analisar etiquetas de forma rápida
Clic
dentro do Site, bem como para medir o
comportamento dos usuários e o tráfego
web.

GA Audience

Localização, endereço IP, dispositivo,
navegação do usuário.

Servem para obter informação
estatística sobre a interação do usuário
com o Site.

Clic

New Relic

Navegação do usuário na Página
Web, permanência em cada página,
páginas vistas.

Servem para obter informação
estatística sobre a interação do usuário
com o Site.

Clic

HubSpot
(HubSpot, Inc.)

Domínio, data e hora da visita,
número de sessão.

Servem para monitorar os visitantes do
Site, controlar a identidade dos
Clic
Usuários, controlar sessões, e
determinar se foi reiniciado o navegador.
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DoubleClick
(Google LLC)

Interação do usuário com a
publicidade mostrada no site

Serve para segmentar a publicidade e
mostrar ao usuário publicidade segundo
suas preferências, evitar mostrar
anúncios repetidos e otimizar resultados
de campanhas publicitárias

Google
AdWords
Conversion
(Google LLC)

Identificação do usuário, localização,
navegação pelo site, medição de
recolhimento de dados do visitante.

Servem para determinar o êxito da
publicidade em outros sites visitados
pelo usuário e para reconhecer o
usuário quando chega ao Site através
de um anúncio postado em outro.

Facebook
Custom
Audiences
(Facebook, Inc.)

Endereço IP, identificação do usuário,
Servem para mostrar ao Usuário
navegação, localização do
publicidade que possa ser de seu
dispositivo, informação facilitada pelo
interesse.
usuário durante sua navegação.

Publicidade
comportamental

Google Dynamic
Identificação de usuário e interação
Remarketing
do Usuário com sites.
(Google LLC)

Clic

Clic

Clic

Servem para recopilar informação e
obter informes sobre preferências,
navegação e dados desagregados do
usuário, para mostrar ao usuário
publicidade que possa ser de seu
interesse.

Clic

Facebook
Connect
(Facebook, Inc.)

Servem para inserir funcionalidades da
Endereço IP, identificação de usuário,
rede social Facebook no Site (por
navegação, localização, outra
Clic
exemplo: botão de compartilhar, curtir,
informação que facilite ao usuário
etc.), e medir a interação do usuário com
durante sua navegação.
as mesmas.

Twitter
(Twitter, Inc.)

Identificação de usuário, preferências
de navegação, resultados desejados,
região do usuário.

Outras

Aerolíneas Argentinas, S.A.

Servem para fornecer um acesso fácil às
Clic
redes sociais e suas ferramentas.
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