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O que são Cookies?
“Cookies” são pequenos ficheiros de texto que são armazenados no equipamento (computador, tablet,
telemóvel) através do navegador de internet (“browser”) e que são utilizados habitualmente para reter

informação da visita ao site entre diversas sessões (ex: preferências, páginas visitadas, etc.).
Os cookies são utilizados pela maioria dos sites na internet com o objetivo final de melhorar a

experiência do utilizador.
 

Que tipo de Cookies são utilizados nos websites da Varzimsol?
Cookies Analíticos: permitem obter dados agregados para análise estatística e melhoria do site.

Cookies Funcionais: permitem uma navegação fácil e individualizada, pois guardam as preferências do
utilizador relativamente à utilização do site, para que não seja necessário voltar a configurar em cada

visita.

Cookies de Terceiros: em algumas páginas do site da Varzimsol existem componentes que são
disponibilizados por terceiros (ex: vídeos do Youtube, Facebook, etc.) que usam cookies

independentes dos cookies geridos pela Varzimsol.

Cookies de Publicidade: permitem direcionar a publicidade em função dos interesses de cada
utilizador, mediante a recolha de hábitos de navegação na internet. Desta forma, a publicidade

disponibilizada corresponderá às suas necessidades.

Alguns Cookies utilizados no site serão eliminados do equipamento automaticamente ao encerrar a
sessão do navegador (chamados “cookies de sessão”). Outros tipos de Cookies permanecerão no seu

computador e possibilitam a identificação do mesmo na próxima visita ao site (chamados “cookies
permanentes”).

 
Como pode bloquear a utilização dos Cookies?

O seu navegador permite que faça a gestão dos cookies nas opções de configuração, podendo
inclusive bloquear todos os cookies da Varzimsol. No entanto, ao bloquear os Cookies, irá afetar a sua

experiência enquanto utilizador.
 

Quais as entidades que podem ter acesso à informação recolhida pelos Cookies?
A informação recolhida pelos cookies pode ser utilizada pela Varzimsol, seus subcontratantes ou

parceiros.


