
Política de Cookies
Tabela descritiva dos cookies individuais que utilizamos no site 
spamhaustech.com

Cookie Nome Finalidade Mais 
informações

Cookie de sessão 
do navegador

PHPSESSID Este cookie é definido pelo website quando um usuário visita o 
site, e é um cookie essencial para o funcionamento do website. 
O cookie não exibe nenhuma informação identificável ou 
rastreável e é excluído quando o usuário fecha o navegador.

Google Analytics _ga
_gat
_gid

Estes cookies são usados para coletar informações sobre como 
os visitantes usam nosso site. Usamos as informações para 
compilar relatórios e nos ajudar a melhorar o site. Os cookies 
coletam informações de forma anônima, incluindo o número de 
visitantes do site, de onde os visitantes vieram e quais páginas 
visitaram.

Para ver a privacidade 
geral do Google,  
clique aqui

Cloudflare _cfduid Este cookie é usado para os recursos de segurança do 
Cloudflare.

Mais informações

Hubspot __hstc O principal cookie de rastreamento de visitantes. Contém: 
domínio, utk, carimbo de data/hora inicial (primeira visita), 
carimbo de data/hora final (última visita), carimbo de data/
hora atual (visita em andamento) e número da sessão 
(incrementado a cada sessão subsequente).
(Expira: 13 meses)

Mais informações

Hubspot hubspotutk Este cookie é usado para manter o controle da identidade de 
um visitante. O cookie é passado para o HubSpot ao enviar o 
formulário e usado ao desduplicar contatos. (Expira: 13 meses)

Mais informações

Hubspot __hssc Este cookie mantém o controle das sessões. Ele é usado para 
determinar se o HubSpot deve incrementar o número da 
sessão e os carimbos de data/hora no cookie __hstc. Contém 
o domínio, viewCount (incrementa cada pageView em uma 
sessão) e o carimbo de data/hora de início da sessão.  
(Expira: 30 min)

Mais informações

Hubspot __hssrc Sempre que o HubSpot altera o cookie da sessão, este cookie 
também é definido para determinar se o visitante reiniciou o 
navegador. Se esse cookie não existir quando o HubSpot for 
gerenciar os cookies, essa será considerada uma nova sessão. 
(Expira: fim da sessão)

Mais informações

Hotjar _hjid Este cookie é definido pelo Hotjar. O cookie é definido 
quando o cliente entra pela primeira vez em uma página com 
o script Hotjar. Ele é usado para preservar o ID de usuário 
aleatório e exclusivo do site no navegador. Isso assegura que o 
comportamento nas visitas subsequentes ao mesmo site será 
atribuído ao mesmo ID de usuário. (Expira: 11 meses)


