POLÍTICA DE COOKIES
O que são cookies?
Os cookies são pequenos ficheiros de texto que um site, ao ser visitado pelo utilizador, coloca no seu computador
ou no seu dispositivo móvel através do navegador de internet (browser). A colocação de cookies ajudará o site a
reconhecer o seu dispositivo na próxima vez que o utilizador o visita.
Usamos o termo cookies nesta política para referir todos os ficheiros que recolhem informações desta forma.
Os cookies utilizados não recolhem informação que identifica o utilizador. Os cookies recolhem informações
genéricas, designadamente a forma como os utilizadores chegam e utilizam os sites ou a zona do país/países
através do qual acedem ao site, etc.
Os cookies retêm apenas informação relacionada com as suas preferências.
A qualquer momento o utilizador pode, através do seu navegador de internet (browser) decidir ser notificado
sobre a receção de cookies, bem como bloquear a respetiva entrada no seu sistema.
A recusa de uso de cookies no site, pode resultar na impossibilidade de ter acesso a algumas das suas áreas ou de
receber informação personalizada.
Para saber mais acerca dos cookies, designadamente a forma de saber quais os cookies que foram criados, como
os gerir e excluir, visite www.allaboutcookies.org.

Tipo, finalidade e funcionalidade dos Cookies
A utilização de cookies permite a otimização da navegação, através da adaptação das informações e dos serviços
oferecidos aos interesses dos utilizadores.
Os cookies podem ser classificados da seguinte forma:


Cookies de sessão: temporários, permanecem no seu navegador de internet (browser) até sair do site. A
informação obtida permite identificar problemas e fornecer uma melhor experiencia de navegação;



Cookies permanentes: ficam armazenados no navegador de internet (browser). São utilizados sempre
que o utilizador faz uma nova visita ao site. Expiram quando o seu objetivo foi concluído ou quando são
desligados manualmente (por exemplo: identificar o utilizador na página web);



Cookies de experiência de utilização: guardam as preferências do utilizador para melhorar a sua
experiência em visitas futuras, para direcionar a navegação de acordo com os seus interesses, permitindo
prestar um serviço mais personalizado.
Cookies de estatísticas ou analíticos: guardam dados anónimos sobre a utilização do site, de forma a
conseguir analisar e melhorar o serviço prestado. Estes cookies são ferramentas/plug-ins de terceiros, por
exemplo cookies do Google.
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Desativar a utilização dos cookies
Todos os navegadores de internet (browsers) permitem ao respetivo utilizador aceitar, recusar ou apagar cookies.
Pode configurar os cookies no menu "opções" ou "preferências" do seu navegador de internet (browser).

O que acontece quando os cookies estão desativados?
Algumas funções e serviços podem parar de funcionar ou comportar-se de forma inesperada, como por exemplo, a
identificação do utilizador em determinadas páginas.
Se desativar os cookies é provável que não tenha acesso a determinadas áreas ou que a qualidade da sua
experiência de navegação seja consideravelmente inferior.

Garantias adicionais e revogação da aceitação.
O MUNICIPIO DE GONDOMAR não será responsável pelo conteúdo e veracidade das políticas de privacidade de
ferramentas/plug-ins de terceiros incluídas neste site.
Como garantia adicional, a gravação dos cookies neste site pode estar sujeita à aceitação dos cookies pelo
utilizador durante a sua visita à página. Esta aceitação pode ser revogada a qualquer momento nas configurações
do conteúdo e privacidade, tal como definido no ponto Desativar a utilização dos cookies da presente política.

Atualização da política de cookies.
O MUNICIPIO DE GONDOMAR pode modificar esta política de cookies em conformidade com os requisitos legais
ou regulamentares ou adaptar esta política a novas instruções decretadas por lei.
Quando existam modificações significativas a esta política de cookies, os utilizadores serão informados.
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