POLÍTICA DE COOKIES
1. O que são Cookies?
São pequenos ficheiros de dados que se enviam para o computador do Utilizador,
telemóvel ou outro dispositivo de acesso quando visita uma página web e que
permitem obter informação relativa à sua navegação ou um código que permite
identificar univocamente o equipamento (doravante, os “Cookies”).
2. Tipos de Cookies e finalidades de utilização
Este website utiliza Cookies de sessão e Cookies persistentes que, por seu turno,
poderão ser Cookies próprios ou de terceiros. São ficheiros que contêm informação
não pessoal, mas que permitem a identificação do equipamento por parte da TLC
Marketing, enquanto gestora da Campanha Alves Bandeira.
A informação anónima recolhida mediante o recurso a cookies destina-se
exclusivamente a ser processada para ajudar a melhorar o conteúdo e
funcionamento do website, não havendo lugar à recolha de quaisquer dados
pessoais dos utilizadores. Se o utilizador assim o desejar, poderá desativar os cookies
através das definições do seu browser.
Os Cookies de sessão são cookies criados para recolher e armazenar dados
enquanto o utilizador acede a uma página web. Costumam ser utilizados para
armazenar informação que só interessa conservar para a prestação do serviço
solicitado pelo utilizador num único momento.
Os Cookies persistentes são um tipo de cookies em que os dados continuam
armazenados no terminal, que podem ser tratados e aos quais se pode aceder
durante um período definido pelo responsável do cookie.
Os Cookies próprios são os criados ou geridos pelo responsável da página web.
A página web www.ofertasab.pt utiliza Cookies próprios persistentes apenas com a
finalidade de lembrar da aceitação da política de cookies, que são guardados no
computador por 2 semanas.
A página web www.ofertasab.pt utiliza cookies de terceiros apenas para
monitorização anónima dos dados de navegação, nomeadamente com recurso
ao Google Analytics, recolhendo informação anónima de acesso às páginas do
website. O Google Analytics coloca a cookie _ga com validade de 2 anos e a _gat
com validade de 10 minutos.
A TLC Marketing respeita o direito à vida privada dos utilizadores do website e
declara que cumpre todas as disposições legais aplicáveis à proteção e
privacidade dos dados pessoais destes, designadamente as disposições constantes
da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro (“Lei da Proteção de Dados”).

3. Desativação ou eliminação de Cookies
A maioria dos navegadores de Internet permite gerir, em qualquer momento, as
preferências do Utilizador relacionadas com a utilização de Cookies. O Utilizador
pode ajustar o seu navegador para rejeitar Cookies ou eliminar determinados
Cookies conforme o seu critério.
Para a configuração dos nossos Cookies e dos de terceiros, o Utilizador pode
aceder a:
 Google Chrome: Ferramentas → Configuração → Mostrar opções
avançadas → configuração de conteúdo → Cookies → Bloquear os dados
de sítios web e os cookies de terceiros
 Mozilla Firefox: Ferramentas → Opções → Privacidade → Histórico → Usar
uma configuração personalizada para o histórico (desmarcar todas as
quadrículas).
 Internet Explorer: Ferramentas → Opções de Internet → Privacidade →
Configuração para a zona de Internet (subir a barra de navegação até
Bloquear todos os cookies).
 Safari: Edição → Preferências → Privacidade → Bloquear cookies (selecionar
“sempre”).
 Safari (IOS): Ajustes → Safari → Bloquear cookies
O Utilizador pode revogar o seu consentimento para a utilização de cookies no seu
navegador através das opções do fabricante do navegador que estiver a utilizar,
ou então instalando um sistema de rejeição (“opt-out”) através dos links de alguns
terceiros que instalam cookies nas páginas web de www.ofertasab.pt
Se não quiser que o Google Analytics recolha e utilize informação, pode instalar um
sistema de rejeição (“opt-out”) no seu navegador de Internet:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None
O Utilizador deve ter em conta que algumas características dos conteúdos da
página web www.ofertasab.pt só estão disponíveis se permitir a instalação de
Cookies no seu navegador. Se decidir não aceitar ou se bloquear determinados
Cookies (conforme a sua finalidade), tal poderá afetar, total ou parcialmente, o
funcionamento normal da página web ou poderá impedir o acesso a alguns
serviços da mesma.
4. Atualizações e modificações na Política de Cookies
A TLC Marketing pode modificar esta Política de Cookies em função de novas
exigências legislativas, regulamentares, ou com o fim de adaptar a mencionada
política às instruções ditadas pela Comissão Nacional de Proteção de Dados.
Quando se produzirem modificações significativas nesta Política de Cookies, estas
serão comunicadas ao utilizador por meio de um aviso informativo na página web
do editor.
Se desejar mais informações acerca do uso que fazemos dos Cookies, pode enviarnos um e-mail para ola@tlcrewards.com.

