POLÍTICA DE COOKIES
1. COMO UTILIZAMOS COOKIES E OUTRAS TECNOLOGIAS SIMILARES NOS NOSSOS WEBSITES
E APPS?

1.1 Cookies
Cookies são pequenos ficheiros de texto enviados para o seu computador quando visita
os nossos website ou apps.
Utilizamos cookies para as finalidades descritas no Aviso de Privacidade. Não usamos
cookies para localizar utilizadores individuais ou para os identificar, mas apenas para ter
um melhor conhecimento sobre como o nosso website/app é utilizado, de modo a
podermos continuar a melhorá-lo para os nossos utilizadores.
Os dados pessoais gerados através dos cookies são recolhidos de forma
pseudonimizada e sujeito ao seu direito de objetar ao respetivo tratamento, conforme
descrito abaixo.
Adicionalmente aos cookies referidos na Parte I do Aviso de Privacidade, poderemos
também utilizar os seguintes cookies habituais

•

Cookies de sessão, armazenados para a duração da visita e posteriormente
eliminados, as quais são necessárias para o correcto funcionamento do site.

Por favor note que pode configurar o seu browser para ser notificado quando lhe são
enviados cookies.
Se não quiser receber cookies também pode rejeitá-los todos ativando para o efeito as
configurações necessárias no seu browser.
Por último, também pode eliminar os cookies que já lhe tenham sido enviados. Para
mais informações sobre como gerir cookies no seu equipamento, por favor consulte a
função de ajuda no seu browser ou consulte www.aboutcookies.org, que contém
informação detalhada sobre como o fazer em diversos tipos de browsers.
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