
 Política de Cookies 
 Abaixo  encontra-se  informação  sobre  como  o  Ascential  Group  Limited  e  as  suas  filiais  ("nós",  "nos" 
 ou "nosso") utilizam cookies e outra tecnologia semelhante no(s) nosso(s) sítio(s) web. 

 A  primeira  vez  que  visita  o(s)  nosso(s)  sítio(s)  web,  notificamo-lo  sobre  a  nossa  utilização  de  Cookies 
 através  de  um  banner  de  notificação.  Ao  continuar  a  utilizar  o(s)  nosso(s)  sítio(s)  web,  você  consente 
 a  nossa  utilização  de  Cookies,  conforme  descrito  na  presente  Política  de  Cookies.  No  entanto,  você 
 pode optar por continuar ou não a aceitar Cookies em qualquer altura posterior. 

 Note  que  esta  Política  de  Cookies  pode  ser  atualizada  em  qualquer  altura  sem  aviso  prévio, 
 publicando  uma  versão  revista  no(s)  nosso(s)  sítio(s)  web.  Sempre  que  desejar  utilizar  o(s)  nosso(s) 
 sítio(s)  web,  queira  verificar  esta  Política  de  Cookies  para  se  assegurar  de  que  está  ciente  de 
 quaisquer alterações. 

 Cookies 

 Quando  visita  o(s)  nosso(s)  sítio(s)  web,  usamos  a  tecnologia  "cookie"  para  tentar  tornar  essa 
 experiência  simples,  personalizada  e  significativa.  Os  "cookies"  são  pequenos  pedaços  de  informação 
 que  são  emitidos  para  o  seu  computador  ou  qualquer  dispositivo  semelhante  que  utilize  para  aceder 
 à  Internet,  por  exemplo,  smartphone,  tablet  ou  outro  dispositivo  móvel  quando  visita  um  sítio  web  e 
 que  armazenam  e  por  vezes  rastreiam  informações  sobre  a  sua  utilização  do  sítio  web.  Uma  série  de 
 cookies  que  utilizamos  dura  apenas  a  duração  da  sua  sessão  web  e  expira  quando  fecha  o  seu 
 navegador.  Outros  cookies  são  utilizados  para  o  recordar  quando  regressa  ao  sítio  web  e  duram  mais 
 tempo. 

 Utilizamos cookies para: 

 ●  criar  uma  sessão  de  login  específica  para  um  visitante  do(s)  nosso(s)  sítio(s)  web,  para  que  os 
 pedidos  de  página  desse  visitante  sejam  entregues  de  uma  forma  eficaz,  segura  e 
 consistente; 

 ●  reconhecer  quando  um  visitante  do(s)  nosso(s)  sítio(s)  web  já  visitou  anteriormente;  isto 
 significa  que  podemos  identificar  o  número  de  visitantes  únicos  que  recebemos  no(s) 
 nosso(s)  sítio(s)  web  e  permite-nos  certificar-nos  de  que  temos  capacidade  suficiente  para  o 
 número de utilizadores que recebemos; 

 ●  personalizar  elementos  do  layout  promocional  e/ou  conteúdo  das  páginas  do(s)  nosso(s) 
 sítio(s) na(s) Internet; 

 ●  recolher  informações  estatísticas  sobre  como  os  nossos  visitantes  utilizam  o(s)  nosso(s) 
 sítio(s)  web  para  que  possamos  melhorar  o(s)  nosso(s)  sítio(s)  web  e  saber  que  partes  são 
 mais populares para os visitantes; 

 ●  armazenar as suas seleções de produtos no cesto de compras; e 
 ●  recolher  informações  através  dos  nossos  parceiros  publicitários,  sobre  as  páginas  do(s) 

 nosso(s)  sítio(s)  web  que  visita(m),  e  também  outras  informações  sobre  outros  sítios  web  que 
 visita,  de  modo  a  colocá-lo(a)  num  "segmento  de  interesse".  Esta  informação  é  então 
 utilizada  para  apresentar  anúncios  baseados  em  interesse  que  se  acredita  serem 
 direcionados  para  os  seus  interesses.  Para  mais  informações  sobre  este  tipo  de  publicidade 
 baseada  em  interesse,  e  sobre  como  desligar  esta  caraterística,  visite 
 http://www.youronlinechoices.com/uk/  ou  siga  a  ligação  para  o  sítio  web  dos  nossos  parceiros 
 de  publicidade  mostrado  abaixo.  Sem  estes  cookies,  os  anúncios  que  encontrar  serão  menos 
 relevantes para si e para os seus interesses. 

 Alguns  dos  cookies  utilizados  no(s)  nosso(s)  sítio(s)  web  são  estabelecidos  por  nós,  e  outros  são 
 estabelecidos  por  terceiros  que  prestam  serviços  em  nosso  nome.  A  maioria  dos  navegadores  aceita 
 automaticamente  os  cookies  mas,  se  preferir,  pode  alterar  o  seu  navegador  para  o  impedir  ou  para  o 
 notificar  cada  vez  que  um  cookie  é  colocado.  Também  pode  saber  mais  sobre  cookies 
 visitando   www.allaboutcookies.org   que  inclui  informações  úteis  adicionais  sobre  cookies  e  como 
 bloquear  cookies  utilizando  diferentes  tipos  de  navegador.  Note,  no  entanto,  que  ao  bloquear  ou 

https://www.allaboutcookies.org/


 eliminar  cookies  utilizados  no(s)  nosso(s)  sítio(s)  web,  poderá  não  conseguir  tirar  o  máximo  partido 
 do(s) nosso(s) sítio(s) web. 

 Os nossos cookies 

 Pode  encontrar  mais  informações  sobre  os  principais  cookies  que  utilizamos  e  para  que  os 
 utilizamos   aqui  . 

 Cookies de terceiros 

 Alguns  cookies  são  estabelecidos  por  terceiros  no(s)  nosso(s)  sítio(s)  web  ou  estes  são  estabelecidos 
 por  nós  utilizando  o  código  de  cookies  de  terceiros,  principalmente  para  fornecer  análises  e 
 inteligência  sobre  os  nossos  sítios  web  e  que  também  podem  ser  utilizados  para  fornecer  serviços  de 
 medição  e  anúncios  alvo.  Estas  empresas  utilizam  código  de  programação  para  recolher  informações 
 sobre  as  suas  interações,  tais  como  as  páginas  que  visita,  as  ligações  em  que  clica  e  quanto  tempo 
 visita  os  nossos  sítios.  Mais  informações  sobre  cookies  colocados  por  terceiros  e  como  restringir  ou 
 bloquear  os  seus  cookies  podem  ser  acedidas  seguindo  a  ligação  para  o  seu  sítio  web.  Para  além  dos 
 cookies,  os  gifs  de  rastreio  podem  ser  estabelecidos  por  nós  ou  por  terceiros.  Os  gifs  de  rastreio  são 
 pequenos  ficheiros  de  imagem  dentro  do  conteúdo  do  nosso  sítio  ou  do  corpo  dos  nossos  boletins 
 informativos  para  que  nós  ou  terceiros  possamos  compreender  que  partes  do(s)  nosso(s)  sítio(s)  web 
 são visitadas ou se um determinado conteúdo é de interesse. 
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