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POLÍTICA DE COOKIES 

WEBSITE 
 

1. USO DE COOKIES 

Através da presente Política de Cookies (doravante, “Política”), o utilizador é informado de 

que este website utiliza Cookies e/ou tecnologias semelhantes que armazenam e recuperam 

informação durante a navegação (doravante, "Cookies"). 

 

2. COOKIES E RESPETIVA FINALIDADE 

Os Cookies são procedimentos de recolha de informação sobre a visita do utilizador ao 

website e são armazenados na página do navegador do utilizador para que o website possa 

consultar a atividade anterior do mesmo.  

O objetivo do uso de cookies é personalizar o acesso ao website com a finalidade de otimizar 

a navegação e operação da web, melhorar os nossos serviços e mostrar o conteúdo de 

acordo com preferências do utilizador, através da análise dos respetivos hábitos de 

navegação.  

 

3. TIPOS DE COOKIES UTILIZADOS 

Os Cookies são segmentados de acordo com a sua finalidade e data de validade. 

Legalmente, é-nos permitido armazenar Cookies no dispositivo do utilizador se forem 

estritamente necessários para o funcionamento do website. Para os demais tipos de Cookies 

é necessária aa permissão do utilizador. 

Este website utiliza: 

• Cookies necessários para garantir a segurança e correto funcionamento do website 

e para tornar a experiência do utilizador mais eficiente; e 

• Cookies de marketing com o objetivo de apresentar informação alinhada com o 

perfil e interesses de cada utilizador. 

 

https://www.integrity.pt/pt/
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4. TIPOS DE DADOS RECOLHIDOS 

Os Cookies que utilizamos recolhem, dentre outros dados, o registo de atividade e 

navegação do utilizador no website, bem como, o sistema operativo, resolução, software, 

motor de busca ou dispositivo móvel utilizados pelo utilizador para aceder ao website. 

 

5. UTILIZAÇÃO DE DADOS RECOLHIDOS 

Utilizamos os dados recolhidos para as seguintes principais finalidades: 

• Cumprimento de obrigações contratuais e legais; 

• Fornecimento de informações e conteúdos de interesse para o utilizador; 

• Melhoraria do funcionamento do website, incluindo a gestão e priorização de 

conteúdos. 

 

6. PRAZOS DE CONSERVAÇÃO DOS DADOS 

Os dados recolhidos são objeto de tratamento pelo período estritamente necessário à 

realização da finalidade específica de cada um. 

 

7. EXPRESSÃO DE CONSENTIMENTO DE USO DE COOKIES 

Ao aceitar os Cookies, o utilizador anui ao tratamento dos seus dados pessoais e aos termos 

e condições da Política. 

Nos casos em que os Cookies permitam a identificação do utilizador, somos o responsável 

pelo processamento de dados apenas com o objetivo de gerir a função específica de cada 

Cookie. 

O utilizador pode exercer os seus direitos para os contatos do nosso responsável pelo 

tratamento de dados pessoais, disponíveis na Política de Privacidade publicada no presente 

website. 

 

8. ELIMINAÇÃO DE COOKIES 

Os Cookies podem ser, a qualquer momento, desativados ou geridos. O utilizador pode fazê-

lo através da alteração das configurações do navegador. Os procedimentos para desativação 

ou gestão dos Cookies podem ser diferentes de um navegador de Internet para outro.  

Com a desativação dos Cookies, através da alteração das configurações do navegador do 

utilizador, algumas áreas do website poderão deixar de funcionar corretamente. 
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O utilizador pode encontrar informação mais específica sobre como gerir as preferências 

em relação aos cookies pelos navegadores mais populares em: 

• Google Chrome 

• Microsoft Edge 

• Mozilla Firefox 

• Microsoft Internet Explorer 

• Opera 

• Apple Safari 

 

9. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Para informações adicionais, o utilizador poderá consultar a nossa Política de Privacidade, 

disponível no website. 

 

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO  

06/05/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pt-BR
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pt-BR
https://support.microsoft.com/pt-pt/windows/microsoft-edge-dados-de-navega%C3%A7%C3%A3o-e-privacidade-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
https://support.microsoft.com/pt-pt/windows/microsoft-edge-dados-de-navega%C3%A7%C3%A3o-e-privacidade-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
https://support.mozilla.org/pt-PT/products/firefox/manage-preferences-and-add-ons-firefox/install-and-manage-add-ons
https://support.mozilla.org/pt-PT/products/firefox/manage-preferences-and-add-ons-firefox/install-and-manage-add-ons
https://support.microsoft.com/pt-pt/windows/eliminar-e-gerir-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/pt-pt/windows/eliminar-e-gerir-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
opera://settings/cookies
opera://settings/cookies
https://support.apple.com/pt-pt/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/pt-pt/guide/safari/sfri11471/mac
https://www.integrity.pt/pdf/pl109-politica-de-privacidade-website.pdf

