Política De 'Cookies'
Este documento tem como objetivo explicar os tipos de cookies e outras tecnologias de
rastreamento que o site pode colocar em seu dispositivo, seja quando você estiver visitando nossas
propriedades da web ou se estiver visitando a vitrine de um comerciante que usa nossa plataforma
para alimentar seu site.
1. O que são cookies?
Um cookie é uma pequena quantidade de informação que é baixada para o seu computador ou
dispositivo quando você visita determinados sites. Utilizamos uma série de cookies diferentes no
site, incluindo estritamente necessários, estatísticas e cookies não classificados. Os сookies tornam
a sua experiência de navegação melhor, permitindo ao site recordar as suas ações e preferências.
Isso significa que você não precisa inserir novamente essas informações cada vez que retornar ao
site ou navegar de uma página para outra. Os cookies também fornecem informações sobre como
as pessoas usam o site, por exemplo, se é a primeira vez que o visitam ou se são visitantes
frequentes.
2. Que cookies utilizamos e porquê?
Usamos diferentes tipos de cookies no site. Estes cookies servem propósitos diferentes. De acordo
com sua finalidade, os cookies geralmente podem ser atribuídos a uma das seguintes categorias:
•
•

“Cookies necessários”, ou seja, os cookies estritamente necessários para a sua reserva no nosso
site;
“Analíticos”, ou seja, esses cookies permitem personalizar este site de acordo com os requisitos do
visitante; medimos o número de visitas, o número de páginas visualizadas, o que os visitantes
fazem no site e com que frequência voltam a ele.
3. Por quanto tempo os cookies permanecerão no meu computador ou dispositivo móvel?
O período de tempo que um cookie permanece em seu computador ou dispositivo móvel depende
se é um cookie “persistente” ou de “sessão”. Os cookies de sessão duram até que você pare de
navegar e os cookies persistentes duram até que expirem ou sejam excluídos. A maioria dos
cookies que usamos são persistentes e expiram entre 30 minutos e dois anos a partir da data em
que são baixados para o seu dispositivo. Consulte a seção abaixo sobre como controlar os cookies
para obter mais informações sobre como removê-los antes que expirem.
4. Como controlar cookies?
Você pode controlar e gerenciar cookies de várias maneiras. Por favor, tenha em mente que
remover ou bloquear cookies pode ter um impacto negativo na sua experiência de usuário e partes
do nosso site podem já não estar totalmente acessíveis.
A maioria dos navegadores aceita automaticamente cookies, mas você pode escolher se aceita ou
não cookies através dos controles do seu navegador, muitas vezes encontrados no menu
"Ferramentas" ou "preferências" do seu navegador.
Além disso, você pode configurar as configurações do seu navegador / seu dispositivo usado para
navegar no site para ativar, desativar ou excluir cookies. Instruções detalhadas sobre como
configurar o seu navegador foram publicadas pelos programadores dos navegadores, e podem ser
encontradas aqui:

•
•
•
•
•

Internet Explorer;
Edge;
Chrome; Chrome para iOS; Chrome para Android;
Firefox; Firefox para iOS; Firefox para Android;
Safari para macOS; Safari para iOS;
Para mais informações sobre como modificar a configuração do seu navegador ou como bloquear,
gerir ou filtrar cookies, pode ser encontrado no ficheiro de ajuda do seu navegador ou através de
sites como www.allaboutcookies.org.
5. Google Analytics

O nosso site utiliza o Google Analytics. O Google Analytics usa cookies para ajudar o site a analisar
como os usuários usam o site. As informações geradas pelos cookies sobre a sua utilização deste
site serão geralmente transmitidas e armazenadas num servidor Google. Estes cookies "lembram" o
que os nossos usuários fizeram nas páginas anteriores e como interagiram com o site. Para mais
informações sobre o Google Analytics, visite a página de informações do Google.
Você pode impedir o armazenamento dos cookies necessários para criar um perfil, selecionando a
configuração relevante em seu navegador.
Dependendo do navegador que você está usando, você pode instalar um complemento de
navegador que irá impedir o rastreamento.
A tabela a seguir ilustra o uso de cookies em nosso site:
Categoria: Necessários
Cookies necessários ajudam a tornar um site utilizável, permitindo funções básicas como
navegação de página e acesso a áreas seguras do site. O site não pode funcionar adequadamente
sem estes cookies.
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6. Mudanças nesta política de cookies
As nossas políticas e procedimentos estão em constante revisão. Podemos, de tempos em tempos,
atualizar nossa política de cookies. Quaisquer alterações serão publicadas nesta página.
7. Contato
NILTASOFT LIMITED
Endereço: Kosta Charaki 11, 3º andar, Flat / Office N302, 3041, Limassol, Chipre
Número de registro: НЕ190472; VAT-ID: CY-10190472H
Se você tiver alguma dúvida sobre a Política de Cookies, entre em contato conosco:
E-mail: privacy@allsoftglobal.com

