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Política de Cookies

O sítio da Internet da Nossa Aposta armazena cookies que são utilizados para assegurar funcionalidades que permitem uma melhor
experiência de navegação e utilização e disponibilizar serviços personalizados, nos termos legalmente permitidos.

 

Cookies: o que são?
Os cookies são ficheiros de texto de tamanho reduzido armazenados no dispositivo do utilizador durante a visita a alguns sítios da
Internet. A utilização deste tipo de tecnologia no acesso a sítios da Internet é uma prática usual e não prejudica os dispositivos
(computador, smartphone, tablet, etc.) dos utilizadores. Os diferentes browsers (navegadores) permitem que cada utilizador tenha a
possibilidade de recusar a sua utilização, bem como eliminar os que já foram armazenados.

Os cookies permitem perceber como está a ser utilizado cada sítio da Internet pelos seus utilizadores e assim facilitar a respectiva
navegação, de modo a melhorar a sua experiência de utilização desse sítio da Internet e dos serviços prestados através dele.

 
Por que utilizamos cookies?
 No mundo digital, a utilização de cookies está amplamente difundida, tendo um papel importante no funcionamento dos diversos
sítios da Internet e no acesso a diferentes conteúdos digitais, promovendo uma melhor experiência de utilização para os seus
utilizadores.
Para a Nossa Aposta e em relação ao seu Sítio, a utilização de cookies enquadra-se nos seguintes propósitos:

Optimizar a experiência de utilização através de análise anonimizada, tornando-a mais simples, rápida, interessante e dinâmica;
Permitir aferir sobre as publicidades e conteúdos digitais online mais relevantes para a navegação do utilizador dentro do Sítio;
Assegurar a correcta informação dos utilizadores que são referenciados pelos nossos parceiros afiliados;
Garantir a melhoria contínua dos nossos produtos e serviços.

A Nossa Aposta não recorre a tecnologia de cookies, ou semelhante, para registo de navegação na Internet externa ao seu Sítio.
Adicionalmente, também não são promovidas acções comerciais, de marketing ou de transmissão de informação com base
em cookies.

 
Categorias de cookies
 Os tipos de cookies utilizados pela Nossa Aposta são os seguintes:
Cookies de sessão – são cookies temporários que são apagados do dispositivo do utilizador quando este encerra a janela do
navegador.

Cookies persistentes – são cookies que permanecem no dispositivo do utilizador por um período longo (tempo de vida do cookie)
e são utilizados no Sítio para reconhecimento do utilizador aquando do seu regresso.

Cookies estritamente necessários – estes cookies são essenciais para garantir a navegação do utilizador no Sítio, a correcta
utilização das suas funcionalidades e o acesso a áreas seguras do Sítio. Sem utilização destes cookies, os serviços de jogo não
poderão ser disponibilizados. Como exemplo deste tipo de cookies, temos o cookie de visitante registado, com um identificador
único atribuído ao utilizador registado e utilizado para o seu reconhecimento durante a sua visita e aquando do seu regresso ao
Sítio.

Cookies de performance – estes cookies recolhem informação acerca da utilização do Sítio, por exemplo, acesso a páginas mais
frequentes e/ou se existe a recepção de mensagens de erro. Estes não recolhem informação que identifique o utilizador, sendo a
informação totalmente anonimizada e apenas utilizada para melhorar a forma como o Sítio funciona.

Cookies funcionais – estes cookies permitem que o Sítio se relembre de opções personalizadas do utilizador (ex.: username, idioma,
etc.), fornecendo funcionalidades mais personalizadas e orientadas à experiência do utilizador.

Os cookies estritamente necessários, de performance e funcionais não recolhem qualquer informação acerca do utilizador.
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Cookies de targeting – Estes cookies são utilizados para disponibilizar publicidade mais orientada ao utilizador de acordo com os
seus interesses, limitar o número de vezes que a mesma é visualizada, auxiliar a medição de eficiência da campanha publicitária e
compreender o comportamento do utilizador após visualização dessa campanha. Estes cookies são habitualmente colocados por
sítios de Internet de entidades terceiras com a permissão do Sítio, permitindo relembrá-lo que o utilizador já visitou esse mesmo
Sítio.

Pode encontrar mais informações em www.allaboutcookies.org.

 

Como gerir cookies
Actualmente, os navegadores modernos permitem visualizar os cookies que existem no seu dispositivo e apagá-los individualmente,
ou na sua totalidade. Para mais informações sobre como gerir as suas preferências sobre cookies, visite os sítios seguintes:

Tipo de navegador: Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt

Tipo de navegador: Internet Explorer
https://support.microsoft.com/pt-pt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Tipo de navegador: Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/pt-PT/products/firefox/protect-your-privacy/cookies

Tipo de navegador: Apple Safari
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US&viewlocale=pt_PT

Tipo de navegador: Opera
http://help.opera.com/Windows/10.20/pt/cookies.html
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