POLÍTICA DE COOKIES
O QUE É UM COOKIE?
Os cookies são pequenos arquivos que algumas plataformas, como as páginas Web, podem
instalar no seu computador. As suas funções podem ser muito variadas: guardar o seu histórico
de navegação, compilar informação estatística, permitir certas funcionalidades técnicas, estre
outras funções.

PORQUE É QUE SÃO IMPORTANTES?
Os cookies são úteis por vários motivos. De um ponto de vista técnico, permitem que as páginas Web funcionem de forma mais ágil e adaptada às suas preferências, como por exemplo,
guardar o idioma ou a moeda do seu país. Além disso, ajudam os responsáveis das Webs a
melhorar os seus serviços, graças às informações estatísticas que reconhecem.

TIPOS DE COOKIES
Ao navegar neste site, utilizam-se cookies de sessão e cookies persistentes que, por sua vez,
podem ser Cookies próprios ou de terceiros.
Os Cookies de sessão, são cookies desenhados para armazenar informações quando o usuário
acede a uma página Web. Eles são na sua maioria usados para armazenar informações que
interessam para a prestação do serviço solicitado.
Os Cookies persistentes são um tipo de cookies dos quais as informações podem ser
armazenadas num terminal e podem estar acessíveis por um período deﬁnido pelo responsável
do cookie, que pode ir de uns minutos a vários anos.

COOKIES PRÓPRIOS
São aqueles que se são enviados para o computador do usuário a partir de um computador
ou domínio gerenciado pelo editor e também fornecido pelo serviço solicitado pelo usuário.

A página Web www.dinosaurus.pt, utiliza Cookies próprios persistentes com as seguintes
ﬁnalidades:
Técnicas: Permitem controlar o tráﬁco e a comunicação de informações, assim como aceder
a partes de acesso restritas na Web.
Personalização: Permitem que o usuário aceda ao serviço com algumas características de
carácter geral predeﬁnidas, em função de uma série de critérios, como o idioma.
Análises: Permite o seguimento e análise do comportamento dos usuários. A informação
reconhecida mediante este tipo de cookies é usada para medir a actividade do site.

COOKIES DE TERCEIROS
São aqueles que são enviados para o computador do usuário, a partir de um computador
ou domínio que não é gerido pelo editor, mas por outra entidade que trata das informações
obtidos através dos cookies. Nesta Web, os cookies de terceiros são o Google e o Youtube.

QUÉ TIPO DE COOKIES UTILIZA ESTA WEB?
Aqui estão detalhados os terceiros , que podem ser instalados (não isento de conﬁrmação e
consentimento) no seu computador, bem como a ﬁnalidade para o qual a informação é utilizada
que se armazena.

COOKIES

NOME

FINALIDADE

Cookies técnicos

Youtube

São aqueles que permitem que o usuário
navegue através da página web e tenha
acesso à utilização de diferentes opções ou
serviços que a mesma tenha, como por
exemplo, controlo de tráﬁco, comunicação
de informação, identiﬁcação da sessão,
aceder a partes de acesso restrito, recordar
de elementos que integram o pedido,
realizar o processo de compra de um
pedido, realizar a solicitação de inscrição ou
participação num evento, utilizar elementos
de segurança durante a navegação e
armazenar conteúdos para a distribuição de
vídeos ou sons.

Cookies Análise

Google
Youtube

São aqueles que permite que o responsável
dos mesmos, analise e siga o
comportamento dos usuários na WEB. A
informação reconhecida mediante este tipo
de cookies utiliza-se como medição da
actividade dos vários “caminhos/locais”
dentro da própria Web para a elaboração de
perﬁs de navegação dos usuários, com o
intuito de introduzir melhoras com base em
análises.

Cookies
Personalização

Youtube

São aqueles que permite que o usuário
aceda ao serviço com algumas
características gerais predeﬁnidas em
função de uma série de critérios no
computador do usuário, como por exemplo,
o idioma, o tipo de navegador através do
qual acede ao serviço, a conﬁguração
regional de onde acede ao serviço, etc.

COOKIES
Cookie de flash

NOME
Google

FINALIDADE
São aquelas que se utilizam para realizar
actividades analíticas e de medição.
Os cookies Flash são diferentes dos cookies
de sessão ou dos cookies persistentes,
quando estamos a falar de quantidade, do
tipo ou do modo de armazenamento dos
dados. As ferramentas de gestão de cookies
fornecedidas pelo navegador não vão
eliminar os cookies flash.

COMO PODEM CONFIGURAR?
Podem permitir, bloquear ou eliminar os cookies instalados no seu computador mediante a
conﬁguração das opções de navegação de internet:

Para GOOGLE CHROME clique aquí
Para MOZILLA FIREFOX clique aquí
Para INTERNET EXPLORER clique aquí
Para SAFARI haz clique aquí
Para SAFARI PARA IOS (IPHONE, IPAD) haz clique aquí
Para CHROME PARA ANDROID clique aquí
Para a gestão de uso de cookies flash clique no link:
http://www.macromedia.com/support/documentation/es/flashplayer/help/settings_manager03.html
Se não quiser permitir o armazenamento de nenhum tipo de informação flash player, retire,
“permitir que o conteúdo flash armazene a informação do computador” e “ Armazenar os
componentes comuns de Flash para reduzir os tempos de descarga”. Se quiser limitar a
quantidade de dados reconhecidos pelas aplicações flash coloque o rato na barra do painel de
conﬁguração global de armazenamento na posição que queira.
O usuário pode revogar o seu consentimento para o uso de cookies no seu navegador através
das indicações anteriores ou através da instalação de um sistema de rejeição, ( “Opt-out”) no
seu navegador Web. Alguns terceiros facilitam esta rejeição através das seguintes ligações:
Opt-out de Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None
Para eliminar os cookies flash já instalados no computador:
http://www.macromedia.com/support/documentation/es/flashplayer/help/settings_manager07.html
Seleccione a opção “ Eliminar todos os sites” ou seleccione a Web especiﬁca que permita
eliminar e clique em “ eliminar o site”
O usuário deve ter em conta que algumas características dos conteúdos da página Web
www.dinosaurus.pt só estão disponíveis caso seja permitido a instalação de cookies no seu

navegador. Se decidir não aceitar ou bloquear determinados Cookies ( em função da sua
ﬁnalidade), ela pode afectar, total ou parcial, o funcionamento normal da página Web ou o
impedimento do acesso a alguns serviços.
Bolachas Artiach, S.A.U. podem modiﬁcar esta política de Cookies em função de novas
exigências legislativas, regulamentares, ou com a ﬁnalidade de adaptar certas políticas de
acordo com agência de protecção de dados.
Caso haja alterações signiﬁcativas a esta Política de Cookies, o usuário será comunicado
mediante um aviso informativo na Web.
Se quiser mais informações sobre a ﬁnalidade dos cookies, pode consultar-nos através do
seguinte formulário.

