Política de cookies da APDL
em vigor a partir de 2018.05.25

Mais informações sobre cookies
A APDL tem como objetivo tornar a sua experiência e interação online o mais informativa, relevante e útil possível.
Utilizamos cookies ou técnicas semelhantes para concretizarmos este objetivo. Consideramos importante que os nossos
utilizadores saibam que cookies utilizamos e para que finalidades. Desta forma, ajudamos a proteger a sua privacidade,
ao mesmo tempo que garantimos que o nosso Web site é o mais simples de utilizar possível.

O que são cookies?
Os cookies são pequenos ficheiros de texto que são guardados no seu terminal (computador ou dispositivo móvel) ao
visitar determinados Web sites. Na APDL poderemos utilizar técnicas equivalentes, como pixéis de identificação, Web
Beacons, impressões digitais do dispositivo, etc. Por uma questão de consistência, todas estas técnicas combinadas
serão designadas por “cookies”.

Porque são utilizados os cookies?
Os cookies podem ser utilizados para muitas finalidades diferentes. Em primeiro lugar, os cookies podem ser
necessários para que o Web site funcione corretamente. Por exemplo, sem os cookies, seria difícil permitir que um Web
site recordasse o seu início de sessão. Estes são os chamados cookies obrigatórios. Na APDL utilizamos os cookies
obrigatórios para garantir as sessões das aplicações de negócio.
Os cookies também podem ser utilizados para analisar a forma como um Web site é utilizado, para contabilizar o
número de visitantes, e para sabermos como o Web site poderá ser melhorado. Estes cookies são designados por
cookies analíticos. Na APDL não associamos as estatísticas de utilização do Web site e outros relatórios a pessoas
individuais. No entanto, é para o efeito disponibilizado o endereço IP dos utilizadores à Google, para tratamento pelo
Google Analytics.
Em terceiro lugar, os cookies de redes sociais são utilizados para permitir a integração das redes sociais no Web site,
para que possa gostar de uma página ou produto ou partilhá-la imediatamente na sua rede social preferida. Na APDL
incorporamos alguns destes componentes do facebook, exclusivamente nas páginas do LiveMap.
Uma quarta e importante utilização dos cookies consiste em permitir a publicidade online, que poderá ser personalizada
para mostrar anúncios que sejam mais relevantes e interessantes para o utilizador. Esta utilização é feita através dos
cookies de publicidade (direcionada). Não os utilizamos na APDL.

Como gerir ou desativar os cookies no seu navegador
Tenha em atenção que, atualmente, a APDL não utiliza uma solução técnica que nos permita responder aos sinais “Do
Not Track” do seu navegador.
Além de utilizar a secção Definições de cookies no nosso Web site, o utilizador pode gerir a qualquer momento as
definições de cookies nas definições do seu navegador. Note que as definições do navegador podem não oferecer a
mesma facilidade de utilização que as Definições de cookies no nosso Web site.
Se simplesmente desativar todos os cookies ou todos os nossos cookies nas definições do seu navegador, determinadas
secções ou funcionalidades do(s) nosso(s) Web site(s) não funcionarão porque o seu navegador impede-nos de instalar
cookies funcionalmente necessários.
Assim, recomendamos que utilize as definições de cookies no nosso Web site, em vez de desativar todos os cookies
através do seu navegador Web.

Pode encontrar mais informações sobre como desativar os cookies ou gerir as definições de cookies para o
navegador que utilizar a partir da seguinte lista:





Google Chrome:
Firefox
Internet Explorer:
Safari:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

