Política de Cookies
O que são?
Cookies” são pequenas etiquetas de software que são armazenadas
nos computadores dos utilizadores através do navegador (browser) e
são amplamente utilizados para garantir o bom funcionamento dos
websites, permitir uma navegação mais rápida e eficiente e fornecer
informações aos respetivos proprietários.

Quais os tipos de cookies que utilizamos?
A SUMOL+COMPAL utiliza os seguintes cookies neste website:
Cookies de Desempenho:
Os cookies de desempenho são usados para ver como os visitantes
usam o site, por exemplo. cookies de análise. Esses cookies não podem
ser usados para identificar diretamente um determinado visitante.
Cookies de Segmentação:
Cookies de segmentação são usados para identificar visitantes entre
sites diferentes, por exemplo. parceiros de conteúdo, redes de banner.
Esses cookies podem ser usados pelas empresas para criar um perfil
de interesse dos visitantes ou exibir anúncios relevantes em outros
sites.

Cookies não Classificados:
Cookies não classificados são cookies que não pertencem a nenhuma
outra categoria ou estão em processo de categorização.

Outras ferramentas semelhantes
A SUMOL+COMPAL utiliza outras ferramentas de monitorização que
permitem personalizar ou melhorar a experiência dos Utilizadores, em
função das suas necessidades e preferências, nomeadamente Web
Pixels.
Os Web Pixels são pequenas sequências de código que fornecem uma
imagem gráfica num website com o propósito de transferir informação
novamente à SUMOL+COMPAL. As informações recolhidas através do
web pixel incluem o endereço de IP e informações sobre como nos
nossos Clientes respondem a uma campanha de e-mail (quando foi
aberto o email, quais os links com os quais o Utilizador interagiu, etc.)
As finalidades da utilização destes web pixels incluem, sem limitação:
relatórios de tráfego no website, contagem de visitantes, relatórios
sobre e-mails, publicidade e personalizações.

Configurações de Cookies
Os utilizadores podem permitir, bloquear ou eliminar os Cookies
instalados no seu equipamento através da configuração das opções do
navegador. Por favor, leia atentamente a secção de ajuda do seu
navegador (browser) para saber mais informações sobre como ativar o
"modo privado” ou desbloquear determinados cookies.
• Internet Explorer: Ferramentas -> Opções de Internet -> Privacidade > Configuração. Para mais informações, pode consultar o suporte da
Microsoft ou a Ajuda do navegador.

• Firefox: Ferramentas -> Opções -> Privacidade -> Historial ->
Configuração Personalizada. Para mais informações, pode consultar o
apoio da Mozilla ou a Ajuda do navegador.
• Chrome: Configuração -> Mostrar opções avançadas -> Privacidade > Configuração de conteúdo. Para mais informações, pode consultar o
centro de ajuda do Google ou a Ajuda do navegador.
• Safari: Preferências -> Segurança. Para mais informações, pode
consultar o suporte da Apple ou a Ajuda do navegador.
Para saber mais sobre cookies, visite:
http://www.youronlinechoices.com/pt/

ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE COOKIES DA
SUMOL+COMPAL
A SUMOL+COMPAL reserva-se o direito de, a qualquer altura, proceder
a reajustamentos ou alterações à presente Política de Cookies, sendo
essas alterações devidamente publicitadas nos diversos websites das
empresas e das marcas do Grupo SUMOL+COMPAL.

