
Política de Cookies  
ESTORIL SOL DIGITAL  

  

1. O que é um cookie?  

O nosso site usa a chamada tecnologia de cookies ou outras tecnologias semelhantes. Um 

cookie é um pequeno arquivo de dados que o nosso servidor web envia para o seu 

computador assim que você aceder ao nosso site e tem um número de identificação 

único. Determinados cookies são indispensáveis para utilizar nosso website. Em geral, 

eles permitem uma interação mais fácil e rápida entre o computador e o nosso site. Os 

cookies também podem ser usados para fornecer o conteúdo mais relevante de um site 

para o visitante, ou para personalizar o conteúdo exibido. Por último, os cookies também 

podem ser usados para fins estatísticos, a fim de compreender melhor como os visitantes 

utilizam o nosso site, as ferramentas e os serviços que oferecemos. A ESTORIL SOL 

DIGITAL concorda em cumprir com a lei portuguesa no que diz respeito a esta temática, 

bem como com os regulamentos europeus.  

É por isso que o informamos sobre o tipo de cookies que utilizamos, a sua finalidade, a 

sua vida útil e as possibilidades que tem de alterar as suas configurações de privacidade, 

a fim de restringir o uso de certos cookies.  

Para utilizar os sites da ESTORIL SOL DIGITAL, recomenda-se que sejam ativados os 

cookies no seu computador, tablet ou telemóvel. Por favor note, que o uso restrito de 

cookies pode alterar a sua navegação na Internet e, possivelmente, impedi-lo de visitar 

o nosso site ou desfrutar de certas funcionalidades ou serviços que oferecemos.   

  

2. Que tipos de cookies são utilizados pela ESTORIL SOL DIGITAL?  

No nosso site, usamos os seguintes cookies: 

a) cookies essenciais e técnicos  

Estes são cookies indispensáveis para qualquer utilização da Internet. Estes cookies 

não podem ter acesso direto, nem são memorizados pelo nosso site. A única 

informação que contêm é o seu endereço de IP, que é necessário para a sua navegação 

na Internet. Por exemplo, são cookies que o ajudam a navegar no site e voltar para 

páginas anteriores ou cookies de desempenho ou cookies balanceamento de carga. 

b) cookies de funcionalidade  

No caso de serem úteis, podemos usar cookies de funcionalidade para memorizar as 

escolhas que faz no nosso site: em particular durante o uso do “comparador de 

preços”. Esta informação é mantida unicamente no seu equipamento informático e 

apenas serão utilizadas por nós de forma anónima. 

c) cookies estatísticos e de desempenho  

Os cookies estatísticos ou analíticos recolhem informações no que diz respeito ao seu 

comportamento de navegação no nosso site e permite-nos melhorar a facilidade de 

utilização e o conteúdo do nosso site e adequar melhor o site às suas necessidades e 

desejos. A análise estatística é estritamente anónima e permite-nos identificar as páginas 

mais visitadas, a duração das visitas e conhecer hábitos globais dos visitantes no site. 

Também nos permite detetar eventuais dificuldades de navegação no nosso site e avaliar 

a eficiência dos serviços que oferecemos.  



Usamos o Google Analytics para desenvolver relatórios sobre o tráfego no nosso site. O  

Google Analytics utiliza cookies para recolher informações anónimas, como o seu 

endereço IP, o navegador de internet (browser) e o sistema operacional que utiliza, as 

páginas que você visita e o tempo despendido no nosso site. Esta informação é guardada 

nos servidores da Google nos Estados Unidos. Nós usamos as informações recolhidas 

pelo Google Analytics para tornar o nosso site mais interessante e útil. Ao utilizar o nosso 

site, você concorda com o processamento desta informação pela Google, na forma e para 

os fins acima descritos.  

A Google Inc. e todas as suas subsidiárias, como o Google Analytics, respeitam os 

princípios para a proteção dos dados pessoais Safe Harbour (Safe Harbor Privacy 

Principles) e aderiram ao programa Safe Harbor do Departamento de Comércio dos EUA, 

garantindo assim um nível adequado de proteção de dados pessoais (decisão 2000/520 / 

CE, de 26-7-2000).  

Se não quer que os dados relativos à sua visita ao site, seja transferido para o Google 

Analytics, pode descarregar e instalar o Google Analytics Opt-out, um complemento 

para o seu navegador de internet (browser).  

Para saber mais sobre o Google Analytics, e a sua privacidade, pode visitar 

http://www.google.com/policies/privacy/ads/#toc-analytics .  

As páginas que visita, também podem recolher informações através de "pixel tags" 

(também conhecidos como "gifs transparentes”), que são compartilhadas com terceiros, 

que estejam diretamente envolvidos nas nossas atividades promocionais e no 

desenvolvimento dos nossos websites. No entanto, esta informação não permite que 

você seja identificado individualmente. 

d) os cookies de terceiros  

O nosso site pode apresentar cookies de terceiros, de parceiros ou anunciantes. Estes 

cookies podem estar relacionados com anúncios, análises estatísticas ou com a interação 

que você tem, com suas contas de media social. Os terceiros são informados sobre a sua 

visita ao nosso site, através dos seus cookies. Ao salvar os cookies de terceiros no seu 

equipamento informático, estes terceiros podem reconhecê-lo quando visitar os seus 

sites mais tarde. Os cookies de media social (por exemplo: Facebook, Twitter) também 

permitem que você partilhe o conteúdo do site, nas suas contas de media social. Estes 

cookies podem ser bloqueados ou excluídos, utilizando as opções do seu navegador de 

internet (browser). Além disso, oferecemos-lhe a possibilidade de recusar esses cookies 

quando visita o nosso website. 

 

3. Duração do armazenamento dos cookies  

A maioria dos cookies que usamos são cookies de sessão. Esses cookies facilitam as 

operações realizadas no nosso site, durante uma sessão de navegação. A sua sessão 

começa assim que o ecrã do navegador de internet (browser) é aberto, e termina quando 

você encerra o navegador. Os cookies de sessão são temporários e são excluídos quando 

fecha o navegador.  

Alguns dos outros cookies que são utilizados, são os cookies permanentes. Eles 

permanecem no seu disco rígido por um período de tempo predefinido ou até que você 

os exclua. Eles são ativados cada vez que visitar o site que os colocou lá (por exemplo: 

cookies colocados pelas medias sociais). 



 

4. Gestão dos cookies  

Você pode recusar os cookies quando o pedido de aceitação aparece. Pode também 

desativar os cookies e evitá-los, ajustando a configuração do seu navegador de internet 

(browser) de forma adequada. Por último, você pode sempre apagar os cookies já 

instalador no seu computador ou dispositivo móvel.  

Para modificar as configurações do seu navegador de internet, a fim de restringir os 

cookies, pode encontrar instruções abaixo para os navegadores de internet mais comuns:  

Para o navegador Internet Explorer  

• No Internet Explorer, selecione o menu "Ferramentas" e depois "Opções da Internet".  

• Escolha o separador "Segurança".  

• No separador "Segurança", selecione o nível desejado utilizando o cursor (as 

configurações superiores à média, desativam os cookies).  

• Clique em "OK".  

  

Para o navegador Mozilla Firefox  

• No Firefox escolha o menu "Ferramentas" e depois "Opções".  

• Abra o painel 'Privacidade' e escolha as opções desejadas.  

• Clique em "OK".  

  

Para o navegador Google Chrome  

• Clique em "Configurações" na parte superior da janela do seu navegador.  

• Na seção "Privacidade", marque a caixa "Enviar um pedido de «Não Ratrear» o seu 

tráfego de navegação".  

• Clique no botão "Definições de conteúdo" e, na secção Cookies, selecione os “Bloquear 

a definição dos dados por parte dos sites”.  

  

Para o navegador Safari  

• No Safari, clique no topo da janela do seu navegador e escolha "Preferências".  

• Clique em "Privacidade" e depois escolher suas preferências.  

• Clique em "Salvar".  

  

Para o navegador Opera  

• Nas configurações de ir a 'Preferências'.  

• Clique em "Avançado" e abra o separador 'Cookies'.  

• Em seguida, escolha as suas preferências.  

• Clique em "OK".  

  

Para qualquer informação adicional sobre a exclusão ou como controlar os cookies, 

você pode usar a opção Ajuda no seu navegador de internet (browser). Pode também 

obter mais detalhes sobre os cookies e os meios para os controlar ou eliminar, no site 

http://www.allaboutcookies.org/. Para o uso e a eliminação de cookies nos 

navegadores dos telemóveis ou tablets, por favor leia o manual do seu dispositivo. 

 



5. Informações adicionais  

No caso de ter dúvidas ou considerações em relação aos cookies, depois de ler esta 

declaração, pode entrar em contato connosco através do endereço: 

info.online@estorilsoldigital.com 

 

6. Modificações  

A ESTORIL SOL DIGITAL reserva-se o direito de modificar unilateralmente a sua 

política de cookies, a fim de cumprir com os padrões exigidos por qualquer lei aplicável. 

As modificações serão comunicadas no site. Por favor, visite esta página com alguma 

frequência, a fim de manter-se atualizado sobre quaisquer novas informações que 

possam ser aqui adicionadas.  

________________________  

Nota: Em caso de quaisquer diferenças entre o Português e a versão em Inglês desta 

política, a versão em Português prevalece.  

  

  

  

  

  


