USO DE COOKIES

1. Conceito de Cookies
As cookies são ficheiros que se armazenam no computador do utilizador que navega
através da Internet e que, particularmente, contém um número que permite identificar
univocamente o computador do utilizador, ainda que este mude de localização ou de
endereço IP.
As cookies são instaladas durante a navegação por Internet, quer pelos sites que visita
o utilizador quer por terceiros com os quais se relaciona o site, permitindo a este
conhecer a sua atividade no mesmo site ou noutros com os quais este se relaciona,
por exemplo: o lugar donde acede, o tempo de conexão, o dispositivo donde acede
(fixo ou móvel), o sistema operativo e navegador utilizados, os sites mais visitados, o
número de cliques realizados e dados relativos ao comportamento do utilizador na
Internet.
O site é acessível sem necessidade de que as cookies estejam ativadas, apesar da
sua desativação poder impedir o correto funcionamento do mesmo.
2. Tipos de Cookies que se utilizam na Web
O utilizador que navega pela Web pode encontrar cookies inseridas diretamente pelo
titular, não empregando cookies de terceiros. Assim, informamos-lhe que o presente
site utiliza unicamente aquelas cookies que são estritamente necessárias para facilitar
a correta navegação no site e para assegurar que o conteúdo dos mesmos se
descarrega eficazmente, tal como aquelas estritamente necessárias para a prestação
dos serviços que, se for o caso, possa solicitar expressamente o utilizador através do
site. Estas cookies são, para além disso, cookies de sessão, isto é, têm caráter
temporário.
Para efeitos informativos, indicamos-lhe que este site só emprega com as finalidades
anteriores as seguintes cookies:
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3. Configuração do navegador
O titular recorda aos seus utilizadores que o uso de cookies poderá estar sujeito à sua
aceitação, durante a instalação ou atualização do navegador utilizado por estes. No
entanto, se o utilizador bloqueia o uso de cookies neste site poderia não aceder
adequadamente aos conteúdos e serviços do mesmo, já que unicamente utiliza
cookies técnicas, necessárias para o funcionamento do site e prestação dos serviços
solicitados pelo utilizador.
O titular recomenda aos seus utilizadores que consultem a ajuda do seu navegador ou
acedam aos sites de ajuda dos principais navegadores:
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitioswe
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allowcookies
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Se o utilizador deseja realizar alguma pergunta sobre a Política de Cookies do Site,
pode pôr-se em contacto com o titular através da seguinte direção
(km@aquanima.com), indicando no assunto “Política de Cookies”.
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