AVISO DE COOKIES

Quando você visita nosso website, podemos armazenar ou recolher informações no
seu navegador, principalmente na forma de cookies. Esta informação pode ser
sobre si, as suas preferências ou o seu dispositivo e é utilizada principalmente para
fazer o website funcionar conforme o esperado.
A informação normalmente não o identifica diretamente, mas pode dar-lhe uma
experiência web mais personalizada. Uma vez que respeitamos o seu direito à
privacidade, você pode optar por não permitir alguns tipos de cookies.

Um cookie é um pequeno arquivo de texto que é
armazenado em seu computador ou outro dispositivo

O QUE SÃO COOKIES?

conectado à Internet para identificar seu navegador,
fornecer análises, lembrar informações sobre você, como
sua preferência de idioma ou informações de login.

QUE TIPO DE COOKIES A
WEBDOCUMENTOS
UTILIZA?

Cookies Necessários
Cookies de Desempenhos/Análise
Cookies de Funcionalidade
Cookies de Publicidade
são essenciais para o funcionamento do website. Sem
estes, os nossos websites não funcionariam da melhor
forma. Geralmente são ativados apenas em resposta a

COOKIES NECESSÁRIOS

ações do usuário como um pedido de serviços – por
exemplo, configurar suas preferências de privacidade,
efetuar login ou preencher formulários. Você pode
configurar seu navegador para bloquear esses cookies, no
entanto, algumas funcionalidades do site talvez sejam
perdidas.

nos permite analisar padrões do comportamento do
visitante, e essas informações são utilizadas para

COOKIES DE

melhorar o desempenho do site. Esta informação é

DESEMPENHO/ANÁLISE

anônima (não pode ser usada para identificá-lo).

são usados para reconhecê-lo quando você retorna ao

COOKIES DE

site, permitindo nos lembrar suas preferências (por

FUNCIONALIDADE

exemplo, sua escolha de idioma ou região) ou quando
você se registra em áreas dos sites.

fornece conteúdo de marketing a partir de informações
sobre a sua interação com nosso site. Podemos usar

COOKIES DE

cookies para promover os nossos serviços em sites de

PUBLICIDADE

terceiros. Por exemplo, se você visitar nosso site, verá um
anúncio da GM Tecnologia em certos sites de terceiros
que você poderá visitar futuramente. Se não permitir
estes cookies, terá menos publicidade direcionada.
Dependendo da função do cookie, eles podem ser classificados
como cookies de sessão ou cookies persistentes:
Os cookies persistentes são retidos no dispositivo do usuário
até que o mesmo ou o navegador do usuário os apague
quando atingir a sua data de validade.
Os cookies de sessão são temporários e expiram quando o
usuário fecha o seu navegador ou quando a sua sessão

QUE TIPO DE COOKIES A

termina.

WEBDOCUMENTOS
UTILIZA?
Os cookies podem ser usados para os seguintes fins:
Para habilitar certas funções.
Para fornecer análises.
Para armazenar suas preferências.
Para permitir a entrega de anúncios e publicidade comportamental.

Se você não gosta da ideia de cookies ou de certos tipos
de cookies, você pode alterar as configurações do seu
navegador para excluir os cookies que já foram definidos

QUAIS SÃO AS SUAS

e não aceitar novos cookies. Para fazer isso, consulte a

OPÇÕES DE COOKIES?

documentação de configuração do navegador, pois as
etapas normalmente variam conforme o navegador.
Uma observação importante é que, se você optar por
esse caminho, isso poderá afetar negativamente sua
capacidade de usar nossos serviços com eficácia.

Depois de autorizar o uso de cookies, o usuário pode sempre
desativar parte ou a totalidade dos nossos cookies.
Todos os browsers permitem ao utilizador aceitar, recusar ou
apagar cookies, nomeadamente através da seleção das definições
apropriadas no respetivo navegador. Pode configurar os cookies no
menu "opções" ou "preferências" do seu browser.

ALTERAÇÕES A ESTE AVISO DE COOKIES

A WebDocumentos pode alterar esta declaração de cookies conforme necessário. Se

QUE TIPO DE COOKIES A

forem feitas alterações na política, observe que pode levar até 30 dias úteis para que

WEBDOCUMENTOS
novas práticas de privacidade sejam implementadas. Verifique esta página
UTILIZA?
periodicamente
se você quiser monitorar as alterações.

