POLÍTICA DE COOKIES

Ao navegar no website da Fapajal são recebidas e registadas pelo seu servidor algumas informações
dos browsers dos utilizadores. Essa informação é recolhida com base na utilização de cookies.

O QUE SÃO COOKIES?
Cookies são etiquetas de texto que contêm pequenas quantidades de informação que a Fapajal ou
terceiros enviam para computadores, tablets, telefones, ou outros dispositivos terminais durante a
visita aos nossos sites. Desta forma, quando visitados novamente, reconhecem o dispositivo através
da identificação dos cookies.

QUE TIPOS DE COOKIES UTILIZAMOS?
Os cookies podem ser classificados em dois tipos:
COOKIES SESSÃO
Cookies temporários que apenas existem durante uma visita do utilizador ao website e que são
destruídos ao fechar a sessão, quer ativamente por parte do utilizador quer pela existência de algum
tempo de inatividade.

PERSISTENTES
Cookies que, embora tenham normalmente um tempo de vida limitado, são mantidos no browser do
cliente após o fecho da sessão corrente e permitem a salvaguarda de informação para futuras
sessões do mesmo utilizador.

COM QUE FINALIDADE SÃO RECOLHIDOS COOKIES?
COOKIES NECESSÁRIOS
Contêm informação estritamente necessária para a normal utilização do site. São do tipo “sessão” e
não possuem qualquer outra finalidade para além de garantir as qualidades de navegação e de
funcionalidade para as quais o site foi desenhado.
COOKIES DE PERFORMANCE
São utilizados especificamente para melhorar o desempenho dos sites, podendo ser do tipo “sessão”
ou “persistente”. A informação que contêm é de natureza técnica e não são utilizados para
quaisquer outros fins.
São utilizados por serviços como o Google Analytics, o qual gera cookies que recolhem informações
sobre a utilização dos nossos sites por parte dos utilizadores. Por exemplo, que páginas são mais
visitadas ou se as páginas estão a carregar convenientemente. São, no entanto, apenas recolhidas
informações anónimas que, agregadas, permitem melhorar o desempenho do site.

COOKIES FUNCIONAIS
Permitem disponibilizar uma navegação mais inteligente, permitindo reter escolhas e configurações
realizadas pelo utilizador num site. Podem ser do tipo “sessão” ou “persistente”.
COOKIES DE PUBLICIDADE
Permitem direcionar a publicidade em função das características de navegação de um utilizador,
permitindo também uma gestão mais eficiente, limitando o número de apresentações de um
anúncio a um mesmo utilizador.

COMO PODE GERIR OS COOKIES?
Através da seleção das definições do respetivo browser é possível aceitar, recusar ou apagar cookies.
A respetiva função é selecionada diretamente no browser no menu “opções” ou “preferências”.

COMO FAÇO PARA DESATIVAR OS COOKIES?
Pode optar por desativar todos os cookies através de configuração do browser. Cada browser tem as
suas características. Deverá ser consultada a opção Ajuda para identificar a forma correta de alterar
os cookies. Mas ressalvamos que com a desativação dos cookies, poderá deixar de aceder a alguns
serviços web e a funcionalidades que tornam a navegação do nosso site mais rápida e eficiente.

QUEM TEM ACESSO À INFORMAÇÃO CONTIDA NOS COOKIES?
A informação recolhida pelos cookies existentes no site da Fapajal é utilizada exclusivamente para
melhorar o desempenho, performance e características de navegação, e proporcionar um meio mais
eficiente de divulgação de produtos e serviços da Fapajal, estando a sua utilização e acesso limitados
de forma exclusiva à empresa.

