Politica de Cookies

Usamos cookies para melhorar a funcionalidade do nosso website e para guardar as suas
preferências de navegação e utilização do mesmo, como por exemplo, identificar o seu
dispositivo (Computador, Tablet, Telemóvel ou outro) ou saber que fez login enquanto navega
pelo nosso website.

Porquê usar Cookies?
Usamos cookies para melhorar a funcionalidade do nosso website e para guardar as suas
preferências de navegação e utilização do mesmo, como por exemplo, identificar o seu
dispositivo (Computador ou Aparelho Móvel) ou saber que fez login enquanto navega pelo
nosso website. Se pretende saber mais informações sobre o que são, quais as suas
funcionalidades e para que servem os cookies neste website, veja com atenção a lista que
apresentamos mais em baixo.

Não vendemos a informação recolhida pelos cookies, nem a disponibilizamos a terceiros,
excepto quando tal é requerido por lei (por exemplo para organismos do estado ou órgãos da
lei). Contudo, se não pretender o armazenamento de dados do nosso website no seu
dispositivo, existem formas de bloquear alguns ou todos os cookies e apagar todos aqueles
que já foram guardados. Se pretender apagar os nossos cookies, ou bloquear o
armazenamento futuro de cookies, por favor esteja ciente de que poderá não ter acesso a
determinadas áreas ou ferramentas interactivas do nosso website.

O que são os Cookies?
Os cookies são arquivos de texto simples que contêm informação anónima que é armazenada
no seu dispositivo pelo website que visitou. São amplamente utilizados para o funcionamento
dos websites ou para aumentar a eficiência dos mesmos, bem como fornecer informação
relevante aos proprietários dos websites.
De forma geral existem dois tipos de cookies: os Cookies de Sessão e os Cookies
Permanentes.

Cookies de Sessão
Os cookies de sessão só são guardados no seu dispositivo enquanto navega pelo website.
Estes cookies são apagados automaticamente do seu dispositivo assim que termina a
navegação pelo website. Estes cookies são usados para guardar o “ID da sua sessão”,
permitindo-lhe, por exemplo, fazer login no Clube de Consumidores e em seguida navegar pelo
website sem necessitar de fazer login novamente.
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Cookies Permanentes
Os cookies permanentes caracterizam-se por não serem eliminados do seu dispositivo
quando termina a sua sessão de navegação pelo website. Estes cookies são usados para reter
a informação e as preferências do utilizador, tendo como finalidade tornar a sua navegação
pelo site mais fácil e rápida. São também utilizados para providenciar informação sobre o
número de visitantes do site, quanto tempo é que cada visitante demora a navegar em cada
página do site, bem como a performance geral do website.

Ajustar as preferências de utilização de Cookies no seu browser
Como gerir Cookies no seu browser
Se deseja remover ou gerir os cookies que estão acumulados e guardados no seu dispositivo
(Computador ou Aparelho Móvel), pode faze-lo nas definições do seu browser. Uma vez mais,
gostaríamos de relembrar que ao eliminar ou bloquear os cookies poderá no futuro não ter
acesso a determinadas áreas ou ferramentas interactivas do nosso website.

Na seguinte lista poderá encontrar informação de como ajustar as preferências de utilização de
cookies nos principais browsers:

Se estiver a usar um browser de computador:

Internet Explorer

Google Chrome

Firefox

Safari
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Opera

Se estiver a usar um browser de dispositivo móvel:

Safari iOS

Android

Blackberry

Windows Phone

Conteúdo Embutido
Por vezes embutimos fotos e conteúdos de vídeo de websites como o Youtube com o
objectivo de providenciar uma melhor experiência de navegação. Quando visitar páginas que
possuam este tipo de conteúdo, os mesmos podem conter cookies. Não controlamos estes
cookies, pelo que para mais informações deverá consultar os websites relevantes. Ferramentas
de Partilha de Redes Sociais

Muitos websites incluindo o http://www.etivita.pt/ usam ferramentas de partilha de redes
sociais como o Facebook ou o Twitter. Quando clicar num destes botões, um cookie poderá ser
activado pelo serviço que escolheu usar. Não controlamos estes cookies, pelo que para mais
informações deverá consultar os websites relevantes.

Websites de Terceiros
O nosso website contém links para websites que contêm a sua própria política de utilização
de cookies, sendo que a nossa empresa não aceita nenhuma responsabilidade relativamente a
websites de terceiros.
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Saiba Mais
Legislação
Lei n.º 46/2012 de 29 de agosto – Lei dos cookies: É o nome dado às últimas mudanças na
Directiva e-Privacy europeia. Foram adaptadas em Portugal na Lei 46/2012.

Sobre os Cookies
Se deseja saber mais informação sobre os cookies, pode encontrar mais informação no
seguinte link: www.aboutcookies.org
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