POLÍTICA DE COOKIES
DEFINIÇÃO E FUNÇÃO DAS COOKIES
Uma cookie é um ficheiro transferido para o seu computador quando acede a
determinadas páginas web. As cookies permitem à página web, entre outras coisas,
armazenar e recuperar informações sobre os hábitos de navegação de um utilizador
ou do seu equipamento e, dependendo das informações que contêm e da forma
como usam o seu equipamento, podem ser usadas para reconhecer o utilizador.
Esta página web, tal como a maioria dos sítios na Internet, utiliza Cookies para
melhorar e otimizar a experiência do utilizador. Em seguida, encontrará informações
detalhadas sobre a tipologia de Cookies utilizadas nesta página web, como
desativá-las no seu navegador e como bloquear especificamente a instalação de
Cookies de terceiros.
TIPO DE COOKIES QUE UTILIZA LA PÁGINA WEB Y SU FINALIDAD
●

De funcionamento. Estas cookies permitem a navegação através da web e a
utilização das diferentes opções ou serviços prestados. São também utilizadas
para melhorar a sua experiência de navegação e para otimizar o
funcionamento da nossa página. Armazenam configurações de serviços para
que o utilizador não tenha de as voltar a configurar sempre que nos visita.

●

Analíticas. Estas cookies são usadas para recolher informação sobre o uso da
nossa página web por parte dos visitantes. Utilizamos a informação para
elaborar relatórios e para melhorar a página. Estas cookies são associadas
apenas a um utilizador anónimo e ao seu computador/dispositivo sem fornecer
referências que permitam conhecer dados pessoais. Recolhem o número de
visitantes da página, a duração das suas visitas, o navegador, o tipo de
terminal, o local de procedência dos visitantes e as páginas visitadas.

O uso de Cookies permite-nos facilitar a navegação do utilizador e adaptar a
informação e os serviços oferecidos aos seus interesses.
As cookies são usadas tanto de modo permanente como temporário (cookies de
sessão). As cookies permanentes são armazenadas no seu computador ou dispositivo
móvel durante um período de tempo não superior a 24 meses.
Usamos cookies próprias e de terceiros para recolher dados estatísticos de forma
agregada através dos dados fornecidos pela sua utilização.
TRATAMENTO DAS COOKIES
A informação obtida do tratamento das cookies é tratada por NFOQUE ADVISORY
SERVICES, S.L.

O QUE ACONTECE SE AS COOKIES SÃO DESATIVADAS
A qualquer momento, poderá aceder à configuração do seu navegador para modificar
e/ou bloquear a instalação das Cookies, mas tal pode significar que alguns recursos
fiquem desativados e que pode ter um acesso limitado a algum conteúdo. A
qualidade do funcionamento dos serviços pode ser afetada.
FORMA DE DESATIVAR OU ELIMINAR AS COOKIES
Para permitir, conhecer, bloquear ou eliminar as cookies instaladas no seu
equipamento, pode fazê-lo através da configuração das opções do navegador
instalado no seu computador.
Pode encontrar informações sobre como fazê-lo se usar um dos seguintes
navegadores: Internet Explorer:
● Internet Explorer: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement
● Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/
● https://support.apple.com/es-es/HT201265
● Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
● Google: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
● Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
● Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
● Android (Google): https://www.google.com/intl/es/policies/privacy
● Windows Phone (Microsoft):
https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement
● Blackberry: http://global.blackberry.com/es/legal/privacy-policy.html
Também pode eliminar facilmente as cookies do seu computador ou dispositivo
móvel através do seu navegador. Para obter indicações sobre como gerir e eliminar as
cookies, dirija-se ao separador “Ajuda” do seu navegador. Poderá desativar as
cookies ou receber uma notificação sempre que uma nova cookie é enviada para o
seu computador ou dispositivo móvel. Existem ferramentas disponíveis online que
permitem aos utilizadores detetar as cookies em cada página web que visitam e gerir
a sua desativação (por exemplo, Ghostery:
https://www.ghostery.com/about-ghostery/privacy-statements/,
http://www.ghostery.com/faq).
ATUALIZAÇÃO DA NOSSA POLÍTICA DE COOKIES
Poderemos atualizar a Política de Cookies da nossa página web, por isso
recomendamos que reveja esta política sempre que aceder à nossa página, para estar
adequadamente informado sobre como e por que usamos cookies. Tenha em conta
que os navegadores também podem alterar as suas políticas e a localização da
informação.
A Política de Cookies foi atualizada pela última vez em 30 de maio de 2018.

