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SOBRE ESTA POLÍTICA DE COOKIES
Esta política de cookies explica o que são cookies e como os usamos em nosso website. Você deve ler
esta política para que você possa compreender que tipo de cookies que usamos, as informações que
coletamos usando os cookies e como a informação é utilizada. Ao utilizar o nosso website você estará
a concordar que podemos usar cookies de acordo com esta política.
O QUE SÃO COOKIES?
Cookies são arquivos que contêm uma pequena quantidade de informação. Os cookies são
armazenados no navegador ou no disco rígido do seu computador ou dispositivo.
COMO USAMOS COOKIES?
Usamos cookies para distingui-lo de outros usuários do nosso website e para fornecer uma
experiência de navegação que seja exclusiva para si. Os cookies são usados por nós para que o nosso
website possa lembrar o que você fez enquanto navegava, por exemplo, os seus detalhes de log-in, o
quão longe você terá progredido com um pedido e o que está no seu carrinho de compras.
QUE TIPO DE COOKIES QUE USAMOS?
Os cookies podem estar na forma de cookies de sessão ou cookies persistentes. Cookies de sessão
são eliminados do seu computador ou dispositivo quando você fecha o seu navegador. Os cookies
persistentes permanecerão armazenados no seu computador ou dispositivo até que sejam
eliminados ou até alcançarem o seu prazo de validade. Nós usamos os seguintes cookies:
●

●

●

Cookies de Desempenho/Analíticos. Estes cookies nos permitem reconhecer e contar o
número de visitantes ao nosso website e ver como navegam quando o usam. Isso nos ajuda a
melhorar a forma como nosso website funciona, por exemplo, ao assegurasmos que os
usuários encontram facilmente o que estão à procura.
Cookies de Funcionalidade. Estes cookies são usados para reconhecê-lo quando voltar ao
nosso site. Isso nos permite personalizar o nosso conteúdo para você, como cumprimentá-lo
pelo nome e lembrar suas preferências. Ele também permite o apoio de chat ao vivo durante
a experiência de navegação.
Cookies de Focalização. Estes cookies registam a sua visita ao nosso website, as páginas por
si visitadas e os links que você seguiu. Nós iremos usar essas informações para tornar nosso
website e publicidade exibida mais relevantes para os seus interesses. Nós também
poderemos compartilhar essas informações com terceiros para esta finalidade. Estes cookies
permitem que você compartilhe e envie informações para outros websites.
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QUE TIPO DE INFORMAÇÃO RECOLHEMOS USANDO COOKIES?
Quando visita o nosso website, poderemos coletar automaticamente os seguintes tipos de
informação sobre você: Seu endereço do Protocolo da Internet (IP), sua informação de login,
definição do fuso horário, sistema operacional e plataforma, informações sobre suas visitas,
incluindo o URL de onde veio, o seu país, os termos de pesquisa utilizados em nosso website,
produtos visualizados ou pesquisados, os tempos de resposta das páginas, erros de download, tempo
de visitas a determinadas páginas, informação da interação com a página, (tais como navegação,
cliques e locais onde passou o rato) e os métodos utilizados para navegar para fora da página.

COMO VOCÊ BLOQUEIA COOKIES?
A maioria dos navegadores permitem que você recuse cookies. Você pode bloquear os nossos
cookies ativando a configuração no seu navegador que lhe permite recusar a configuração de todos
ou alguns cookies. Você pode descobrir mais sobre cookies e como eliminá-los e controlá-los em
www.aboutcookies.org ou clique em ajuda no menu do seu browser.
Se você bloquear o nosso uso de cookies, você poderá ficar incapaz de acessar certas áreas do nosso
website e determinadas funções e páginas não irão funcionar da maneira usual. Por exemplo, você
não será capaz de usar a funcionalidade da lista de compras ou fazer compras online.
ALTERAÇÃO DA POLÍTICA DE COOKIES
Nós poderemos atualizar esta política de tempo em tempo. Mudanças na tecnologia, legislação e
orientação das autoridades podem exigir-nos que vos informemos sobre atividades que realizamos,
que afetem seus direitos de privacidade. Você deverá ocasionalmente verificar esta página para
garantir que você esteja familiarizado com quaisquer alterações.
CONTACTO
Ainda tem perguntas sobre esta política? Entre em contato com nosso Diretor de Privacidade em
privacy@synbra.com, ele terá todo o prazer em responder todas as suas perguntas.
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