
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 

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/apps_windows_10-msedge/edge-how-do-i-enable-cookies/275b58e3-d741-4b21-8042-3059b1902d0e
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en&oco=2
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=2
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=2
https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
https://support.mozilla.org/en-US/products/ios/privacy-settings-firefox-ios
https://support.mozilla.org/en-US/products/mobile/protect-your-privacy-firefox-android
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US
https://support.apple.com/en-us/HT201265
http://www.allaboutcookies.org/


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. 

Nome do 'Cookie' Descrição Expiração 

PHPSESSID identificador da sessão 3 meses 

guest_ id 
identificador único do cliente no 
carrinho de compras 

3 meses 

Categoria: Analíticos 

Esses cookies coletam informações para nos ajudar a entender como nosso site está sendo usado, 
como nossas campanhas de marketing são eficazes ou para nos ajudar a personalizar nosso site 
para você. 

Nome do 'Cookie' Descrição Expiração 

additional_parameters 

parâmetro do 
cookie no qual 
os parâmetros 
da URL são 
armazenados e 
que são 
necessários para 
as estatísticas do 
fornecedor e / ou 
a correta 
execução da 
licença 

45 dias 

formData_order_type_customer__phone_  

parâmetro, 
número de 
telefone do 
cliente, pessoa 
jurídica 

1 ano 

formData_order_type_customer__surname_  

parâmetro, nome 
do cliente - 
indivíduo ou 
representante da 
pessoa jurídica 

1 ano 

formData_order_type_customer__type_  

parâmetro que 
designa o cliente 
como uma 
pessoa jurídica 
ou um indivíduo 

1 ano 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


formData_order_type_paymentSystemId_  

parâmetro, tipo 
de sistema de 
pagamento 

1 ano 

formData_vatNumberPrefix  

parâmetro, 
número fiscal 
(identificador de 
pessoa jurídica) 

1 ano 

formData_vatNumberValue  

parâmetro, valor 
do imposto (para 
pessoas 
jurídicas) 

1 ano 

formData_order_type_company__juridicalAddress_  

parâmetro, 
endereço legal 
da pessoa 
jurídica 

1 ano 

formData_order_type_customer__email_  
parâmetro, e-
mail do cliente 

1 ano 

formData_order_type_company__name_  
parâmetro, nome 
da empresa 

1 ano 

formData_order_type_additionInfo_formData_order_type_additionInfo_  

parâmetro, 
informações 
adicionais 
compartilhadas 
por decisão do 
usuário 

1 ano 

last_order  

o identificador do 
pedido, em que 
'o ID do pedido 
anterior não 
pago é retido 
para oferecê-lo 
para pagamento 
na próxima visita 

3 meses 

tracking_ga_mp_accounts  
ID da conta do 
GA 

1 ano 

tracking_universal_analytics_premium_metric3  
cookie auxiliar 
para GA 

1 ano 

 
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 

 


