
 

Política de Cookies 
 

Utilização de Cookies 
Utilizamos cookies no website https://moteldavim.com. Ao navegar, está a aceitar a presente política e a 

consequente utilização de cookies de acordo com as condições descritas. 

O que são e para que servem os cookies? 

Os cookies são pequenos ficheiros de informação que ficam guardados no seu computador, tablet, 

telefone ou outro dispositivo com acesso à Internet, através do browser. As informações retidas pelos 

cookies são reenviadas ao servidor do site sempre que o browser abre uma das suas páginas. 

Os cookies ajudam a determinar a utilidade, o interesse e as utilizações de um site, permitindo uma 

navegação mais rápida e eficiente. Evitam a introdução repetida das mesmas informações. 

Que tipo de cookies utilizamos no website? 

No website são utilizados cookies permanentes. Ficam guardados até o utilizador apagá-los manualmente 

ou a data de validade expirar. São utilizados sempre que o utilizador faz uma nova visita ao site para um 

serviço mais personalizado, ajustando a navegação aos seus interesses. 

Destes, utilizamos cookies para várias finalidades. Os cookies analíticos são utilizados anonimamente para 

efeitos estatísticos. Os cookies de funcionalidade guardam as preferências do utilizador. Os cookies de 

terceiros medem o sucesso de aplicações e podem ser utilizados para personalizar botões, menus, ícones 

e outras componentes de interface gráfica com dados do utilizador (denominados widgets). 

Não armazenamos informação de identificação pessoal nos cookies que utilizamos. Também não usamos 

os cookies para direcionar publicidade aos nossos utilizadores em função da sua navegação, nem para 

outros fins publicitários próprios ou de terceiros. 

Como gerir os cookies? 

Todos os browsers permitem ao utilizador aceitar, recusar ou apagar cookies em qualquer altura, 

configurando as definições apropriadas no respetivo programa de navegação. Pode configurar os cookies 

no menu “opções” ou “preferências” do seu browser. Note-se que a desativação dos cookies pode afetar a 

navegação no site. 

Mais informação 

Para saber mais sobre cookies, consulte o seguinte link (em inglês): All About 

Cookies http://www.allaboutcookies.org/ 

 

http://www.allaboutcookies.org/

