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POLÍTICA DE COOKIES

Termos e Condições
Geral
A Softway, Desenvolvimento e Comercialização de Software, Lda (a “Softway”) é uma sociedade
que presta serviços na área do web design e web development movido pela inovação tecnológica,
do design criativo, e do marketing digital.

O conteúdo deste website é disponibilizado com o objectivo de fornecer informações de carácter
geral sobre os serviços prestados pela Softway, não podendo ser entendido, em qualquer caso,
como uma proposta de prestação de serviços.

A Softway exclui a sua responsabilidade por quaisquer danos que poderão ocorrer relacionados
com a informação contida neste website. Este site tem como objectivo informar, não sendo
garantida a actualização permanente de conteúdos. A Softway autoriza o descarregamento e
armazenamento temporário do conteúdo deste website apenas para efeitos de visionamento do
mesmo. A reprodução, armazenamento permanente ou retransmissão do conteúdo deste website
são expressamente proibidos sem a autorização prévia e por escrito da Softway.

Todos os direitos (em particular, no que diz respeito a direitos de propriedade intelectual) relativos
a este website são da titularidade exclusiva da Softway.

Ao utilizar este website, a recolha e uso das suas informações é efectuada nos termos e
condições estabelecidos na Política de Cookies, bem como na Política de Privacidade (dando
assim o seu acordo a ambas). Reservamo-nos no direito de alterar os termos e condições de
utilização deste website (incluindo a Política de Privacidade ou a Política de Cookies) a qualquer
momento. Tais alterações serão publicadas neste website.

A nossa política de cookies
A nossa Política de Cookies (e de Privacidade) explica como iremos tratar qualquer tipo de
informação que nos fornecer quando navegar neste website, conforme aplicável.

Os Cookies e a sua finalidade
Os cookies são pequenos ficheiros de texto que um website instala no seu computador/dispositivo
através do qual navega quando o acede (os “Cookies”). Os Cookies permitem que, durante
determinado período, o website se recorde das suas acções e preferências de navegação, pelo
que são utilizados por nós para processar e gerir da forma mais eficiente os seus pedidos, bem
como para desenvolver e melhorar os nossos serviços e o funcionamento deste website.

Notamos que, em geral, os Cookies não incluem detalhes que possam ser utilizados para o
identificar, apenas ao computador/dispositivo que esteja a utilizar. Caso, por algum motivo, através
dos Cookies seja efectuado tratamento de dados pessoais estes serão tratados de acordo com a
nossa Política de Privacidade, a qual deverá consultar.

https://www.softway.pt/politica-de-privacidade/
https://www.softway.pt/politica-de-privacidade/
https://www.softway.pt/politica-de-privacidade/
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Os Cookies Utilizados
Este website procede à instalação de cookies com o único objetivo de viabilizar ou optimizar as
funcionalidades oferecidas e de melhorar a experiência de navegação do utilizador. Para além
destes cookies de funcionalidade e de sessão, são instalados cookies analíticos por ferramentas
geridas por terceiros para acompanhar a qualidade da experiência do utilizador quando consulta
este website.

Os Cookies que utilizamos habitualmente, bem como as suas principais características (tais como
a sua função) são:

Cookies estritamente necessários e de Funcionalidade
São cookies instalados com o objetivo de viabilizar ou optimizar as funcionalidades oferecidas pelo
website e de melhorar a experiência de navegação do utilizador.

Cookies Analíticos
São cookies instalados por ferramentas geridas por terceiros (Google Analytics, Google
TagManager, etc.) para acompanhar a qualidade da experiência do utilizador na navegação neste
website.

Cookies de terceiros
Facebook, YouTube, Vimeo, AddThis, Google Maps e outros instrumentos geridos por terceiros
podem instalar cookies para fins de partilha de conteúdos nas redes sociais ou de elaboração de
estatísticas de consulta. A presença, o número e o estatuto destes cookies podem depender da
forma de utilização das plataformas em questão antes ou durante uma visita a este website. É útil
verificar qual a política de gestão dos cookies dessas redes sociais nos respetivos websites. Por
vezes utilizamos serviços web de terceiros para mostrar conteúdos dentro do nosso website, por
exemplo, para mostrar imagens ou vídeos ou para realizar inquéritos. À semelhança dos botões
de partilha para redes sociais, não podemos evitar que estes websites ou domínios externos
recolham informações acerca da utilização feita destes conteúdos incorporados.

Controlo de cookies
A autorização do uso de Cookies concedida pelo utilizador pode ser desativada a qualquer
momento, parcial ou totalmente, não obstante isso colocar em causa algumas funcionalidades dos
websites visitados (em particular, do presente website).

A forma como faz isso depende do navegador (web browser) que utiliza (o “Navegador”), pelo que
solicitamos que consulte a função "Ajuda" do seu Navegador. Por exemplo:

Assim, o Navegador permite exercer algum controle de Cookies através das respectivas
configurações, sendo que a maioria dos Navegadores permitem bloquear Cookies ou bloquear
Cookies de websites específicos ou navegar em modo privado.

Se utiliza Microsoft Internet Explorer, na opção de menu ferramentas > opções de internet >
privacidade > configuração.

Se utiliza Firefox, na opção de menu ferramentas > opções > privacidade > cookies.

Se utiliza Chrome, na secção de opções > opções avançadas > privacidade.
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Referimos igualmente que, se autorizar a utilização dos Cookies, eles poderão permanecer no seu
computador/dispositivo por um longo período temporal, pelo que notamos que poderá, a todo o
tempo, eliminá-los. A título de exemplo, os Navegadores poderão ajudá-lo a apagar os Cookies
quando fechar este website. No entanto, caso os elimine, deverá ter em consideração que isso
significa que quaisquer opt-outs ou preferências definidas no website poderão ser perdidas.

Google Analytics navegador opt-out
Para fornecer aos visitantes mais escolha sobre como os seus dados são recolhidos pelo Google
Analytics, o Google desenvolveu o Google Analytics Navegador Opt-out Add-on. O Google
Analytics Navegador Opt-out extra não impede que as informações sejam enviadas para o website
em si ou para outros serviços da web analytics. Saiba mais sobre o Google Analytics Brower Opt-
out extra.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None

