POLÍTICA DE COOKIES
O que é um cookie?
Consiste num ficheiro que é importado para o seu computador ou para outro dispositivo quando
acede a determinadas páginas web que recolhem informações acerca da sua navegação nas
referidas páginas web. Em alguns casos, os cookies são necessários para facilitar a navegação e
permitem guardar e recuperar informações acerca dos hábitos de navegação de um utilizador ou
do seu equipamento, entre outros e, consoante a informação que contenham e a forma como
utiliza o seu equipamento, podem ser usados para reconhecer o utilizador.
Identificação dos cookies utilizados
Os cookies utilizados nesta página web podem ser classificados da seguinte forma:
Cookies próprios: São aqueles que são enviados para o equipamento terminal 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 terminal 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.
Desativação dos cookies
O utilizador pode permitir, bloquear ou eliminar os cookies instalados no seu equipamento
através da configuração das opções do navegador instalado no seu computador. Por favor, leia

atentamente a secção de ajuda do seu navegador para saber mais informações sobre como
ativar o “modo privado” ou desbloquear determinados cookies.
Internet Explorer: Ferramentas -> Opções de Internet -> Privacidade -> Configuração.
Para mais informações, pode consultar o suporte da Microsoft ou a Ajuda do navegador.
Firefox: Ferramentas -> Opções -> Privacidade -> Historial -> Configuração Personalizada.
Para mais informações, pode consultar o apoio da Mozilla ou a Ajuda do navegador.
Chrome: Configuração -> Mostrar opções avançadas -> Privacidade -> Configuração de
conteúdo.Para mais informações, pode consultar o centro de ajuda do Google ou a Ajuda do
navegador.
Safari: Preferências -> Segurança. Para mais informações, pode consultar o suporte da Apple ou
a Ajuda do navegador.
Desativação ou eliminação de cookies pertencentes ao Google Analytics
Se aceitar a utilização de cookies pertencentes ao Google Analytics poderá remove-los
posteriormente através da configuração do seu navegador, tal como indicado antes, ou através
da instalação do suplemento de desativação do Google Analytics: https://tools.google.com/
dlpage/gaoptout?hl=pt
Recordamos que ao eliminar os cookies de personalização terá de atualizar 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 correto funcionamento de algumas funcionalidades.
Botões para redes sociais
Utilizamos botões para redes sociais para permitir aos nossos utilizadores partilharem páginas
web ou selecionarem-nas como favoritas. Tratam-se de botões para websites de redes sociais
externas. Estes sites podem registar a informação relativa às suas atividades na Internet,
incluindo o nosso website. Pode analisar as condições de utilização e as políticas de privacidade
destes websites para saber exatamente como estes utilizam a informação e para saber como
pode eliminar ou apagar a referida informação.
Serviços web externos
Por vezes utilizamos serviços web externos para mostrar conteúdos dentro das nossas páginas
web. Por exemplo, para mostrar imagens ou vídeos ou para realizar inquéritos. À semelhança dos
botões para redes sociais, não podemos evitar que estes websites ou domínios externos
recolham informações acerca da utilização feita destes conteúdos incorporados.
Comunicações através de correio eletrónico
Também podemos recorrer a tecnologias de seguimento para saber se determinadas mensagens
de correio eletrónico por nós enviadas foram lidas, se fez click nas mesmas ou se as
reencaminhou. Estas tecnologias permitem-nos tornar as nossas comunicações mais úteis e
interessantes. Se não pretende que confirmemos se abriu as nossas mensagens, se fez click nas

mesmas ou se as reencaminhou, é necessário desativar esta função, uma vez que nós não
podemos enviar estes emails com a função de seguimento desativada. Os utilizadores registados
podem atualizar as suas preferências de comunicação em qualquer momento entrando em
contacto connosco, ou podem desativar esta função seguindo as instruções incluídas nas nossas
comunicações por correio eletrónico.
A DARWIN salienta que a variação dos cookies que surgem neste website pode não estar
relacionada com a gestão e manutenção do mesmo, pelo que são efetuadas revisões regulares
com vista a adaptar a sua política de cookies.
A DARWIN não assume qualquer responsabilidade por problemas legais ou técnicos causados
pelo incumprimento por parte do UTILIZADOR das recomendações indicadas. A presente
comunicação destina-se a conhecimento e utilização pelos utilizadores e, por conseguinte, não
deve ser utilizada para qualquer outra finalidade.
A DARWIN não se responsabiliza pelo conteúdo e veracidade das políticas de privacidade de
terceiros incluídas na presente política de cookies.
Em caso de dúvida relativamente à presente política de cookies, contacte-nos através
de info@darwinagency.pt.

