POLÍTICA DE COOKIES NA CMC BIOMASSA
Um cookie é um ficheiro de dados gerado por um website e guardado pelo seu browser.
Os cookies ajudam a determinar a utilidade, o interesse e o número de vezes que os websites,
são acedidos, permite aos utilizadores navegar de forma mais rápida e eficiente e elimina a
necessidade de inserir as mesmas informações repetidamente. A única informação pessoal
que um cookie pode conter é aquela que for fornecida pelo utilizador/titular dos dados. Um
cookie não pode ler dados do seu disco rígido ou ler outros cookies criados por outros
websites. Os cookies constituem uma ferramenta informática que só poderá ser utilizada por
nós, caso dê o seu consentimento expresso a tal utilização, podendo, a qualquer momento,
desativar todos ou parte dos cookies em utilização.
Existem 2 categorias de Cookies:
a) De sessão: são cookies temporários que permanecem no arquivo de cookies do seu
browser até sair do website. A informação obtida por estes cookies serve para analisar
padrões de tráfego na web, permitindo-nos identificar problemas e fornecer uma melhor
experiência de navegação.
b) Permanentes: são cookies que ficam armazenados ao nível do browser nos seus
equipamentos de acesso (PC, mobile e tablet) e que são utilizados sempre que faz uma nova
visita a um dos nossos websites. São utilizados, geralmente, para direcionar a navegação aos
interesses do utilizador, permitindo-nos prestar um serviço mais personalizado.
Os tipos de cookies que estão em uso neste website são os seguintes:
Estritamente necessários
Permitem a navegação no website e utilização das aplicações, bem como aceder a áreas
seguras do website. Sem estes cookies, os serviços requeridos não podem ser prestados.
Desempenho
São utilizados anonimamente para efeitos de criação e análise de estatísticas, no sentido de
melhorar o funcionamento do website.
Funcionalidade
Guardam as preferências do utilizador relativamente à utilização do site, para que não seja
necessário voltar a configurar o website cada vez que o visita.
Desativação dos cookies
Todos os browsers permitem ao utilizador aceitar, recusar ou apagar cookies, nomeadamente
através da seleção das definições apropriadas no respetivo navegador, pelo que o utilizador
pode, a qualquer momento, desativar parcial ou totalmente os cookies utilizados no Website
da CMC Biomassa.
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