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POLÍTICA DE COOKIES

O que são?
1. O que são?
Os cookies são ficheiros de texto reduzidos que contêm quantidades de informação reduzidas descarregadas para o computador ou
outro dispositivo pelos utilizadores do nosso site através de um servidor.
O browser da internet, após cada visita ao site, envia os cookies de volta apara o website, por forma a podermos memorizar e
reconhecer a identidade dos nossos visitantes, nomeadamente as preferências de utilização dos nossos clientes.
Trata-se de ma forma de otimizar o serviço que disponibilizamos, por forma a podermos prestar um serviço mais personalizado e
mais eficiente.
2. Tipos de cookies:
Necessários: Os cookies necessários ajudam a tornar um website útil, permitindo funções básicas, como a navegação e o acesso à
página para proteger áreas do website. O website pode não funcionar corretamente sem estes cookies.
Preferências: Os cookies de preferência permitem que um website memorize as informações que mudam o comportamento ou o
aspeto do website, como o seu idioma preferido ou a região em que se você encontra.
Estatísticas: Os cookies de estatística ajudam os proprietários de websites a entenderem como os visitantes interagem com os
websites, recolhendo e divulgando informações de forma anónima.
Marketing: Os cookies de marketing são utilizados para seguir os visitantes pelos websites. A intenção é exibir anúncios que sejam
relevantes e apelativos para o utilizador individual e, logo, mais valiosos para os editores e anunciantes independentes.
3. Como controlar as Cookies?
Os clientes que naveguem no nosso website aceitam, automaticamente, e sem prejuízo de de tal serem informados através do
havido existente para o efeito, aceitam a introdução das cookies nos seus computadores ou noutros dispositivos. A remoção ou
bloqueio dos cookies poderá afetar a sua experiência de utilização e poderá limitar o acesso a algumas zonas do website.
4. Controlos no browser
A grande maioria dos browsers permite aos nossos clientes visualizar os cookies alojados e eliminá-los individualmente ou bloquear
os cookies num determinado website ou todos em geral.
Para mais esclarecimentos devem consultar os Websites AboutCookies.org ou Cookiecentral.com.
5. Dúvidas
Em caso de dúvidas, deverá contatar o nosso encarregado de proteção de dados:
Email: rgpd@sotecnica.pt
Morada: EN 115 Km 78,67 – 2664-5020 São Julião do Tojal

6. Alterações
Esta Política de cookies pode ser revista a qualquer momento.
Sempre que sejam feitas alterações, a data da revisão no topo da página será atualizada.
Configurar cookies

A Política de cookies alterada entrará em vigor a partir da data de revisão, pelo que será aconselhável consultar a nossa política de
cookies com regularidade.
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