Política De Cookies
Projenity
Com a presente Política de Cookies, a PROJENITY pretende informá-lo sobre a utilização de
cookies neste website.
1. O que são cookies e quais as suas categorias
Um cookie é um pequeno arquivo de texto que um website – quando visitado por um
utilizador – pede ao seu navegador (browser) para armazenar no seu dispositivo
(computador, telemóvel/smartphone ou tablet), a fim de lembrar informações sobre si, tais
como a sua preferência de idioma ou informações de login. Os Cookies utilizados nesta página
podem ser classificados em:












Cookies próprios: São aqueles que são enviados para o equipamento do utilizador a partir de
um equipamento ou domínio gerido pelo próprio editor e a partir do qual se presta o serviço
solicitado pelo utilizador.
Cookies de terceiros: São aqueles que são enviados para o equipamento do utilizador a partir
de um equipamento ou domínio que não é gerido pelo editor, mas sim por outra entidade
que trata os dados recolhidos através dos cookies.
Cookies de sessão: Recolhem e guardam dados quando o utilizador acede a uma página web.
Cookies persistentes: Guardam os dados no terminal de forma a estes poderem ser acedidos
e tratados durante um período definido pelo responsável do cookie - desde alguns minutos a
vários anos.
Cookies técnicos: Permitem ao utilizador a navegação através de uma página web, plataforma
ou aplicação e a utilização das diferentes opções ou serviços que nelas existam.
Cookies de personalização: Permitem ao utilizador aceder ao serviço com algumas
características de carácter geral pré-definidas em função de uma série de critérios no terminal
do utilizador, como por exemplo o idioma, o tipo de navegador através do qual acede ao
serviço, a configuração regional do local a partir do qual acede ao serviço, etc.
Cookies de análise: Permitem ao responsável dos mesmos, o acompanhamento e análise do
comportamento dos utilizadores dos websites aos quais estão vinculados. A informação
recolhida através deste tipo de cookies é utilizada na medição da atividade dos websites,
aplicação ou plataforma e na elaboração de perfis de navegação dos utilizadores dos referidos
sites, aplicações e plataformas, com o objetivo de introduzir melhorias na função de análise
dos dados de utilização dos utilizadores do serviço

Usamos cookies para saber como você interage com o nosso conteúdo e para melhorar sua
experiência ao visitar o nosso website. Por exemplo, alguns cookies lembram o seu idioma ou
preferências para que você não tenha que efectuar estas escolhas repetidamente sempre que
www.projenity.com

visitar um dos nossos websites. Também usamos cookies para ajudar com rastreamento de
geolocalização, de modo a apresentar a Projenity mais próximo de você. Além disso, os
cookies permitem que ofereçamos um conteúdo específico, tais como informação no nosso)
website.
A PROJENITY não é responsável pelo conteúdo e veracidade das políticas de privacidade de
componentes de terceiros incluídos neste website.
Para além dos cookies, também podem usar-se web beacons, que são pequenas imagens
gráficas (também conhecidas como "pixel tags" ou "clear GIFs") que podem estar incluídas
em emails, em páginas web, serviços, aplicações ou mensagens com o objetivo de transferir
os dados de novo para o website. Podem funcionar em combinação com cookies para
identificar os utilizadores e o seu comportamento. A informação do web beacons é usada
por vários motivos, incluindo relatórios de tráfego do website, publicidade e auditorias de
email e personalização.
O uso de cookies neste website pode estar sujeito à aceitação dos mesmos pelo utilizador.
2. Desactivar a utilização dos cookies
Os utilizadores podem desactivar ou remover a utilização dos cookies neste website a qualquer
momento, excepto os estritamente necessários para o funcionamento do mesmo.

Recordamos que ao eliminar os cookies de personalização terá de actualizar as suas
preferências sempre que iniciar uma sessão no nosso site ou, se utilizar um dispositivo, perfil,
computador ou navegador diferentes, terá de nos indicar novamente as suas preferências.
Do mesmo modo, esta eliminação poderá impedir o correcto funcionamento de algumas
funcionalidades.
A Projenity pode modificar esta política de cookies a qualquer momento, caso tal se justifique.
Aconselhamos a consulta regular desta Política para verificar as versões mais actualizadas.
Em caso de dúvida relativamente à presente política de cookies, contacte através da
www.projenity.com
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