Esta política de privacidade define como a empresa que utiliza e
protege qualquer informação que você fornece ao site quando você
usar e acessar.
Nossa empresa está empenhada em garantir que a sua privacidade está
protegida. Se pedirmos que você forneça certas informações pelas
quais você pode ser identificado quando usa este site, é para você
ter certeza de que ele apenas será utilizado de acordo com esta
declaração de privacidade. O site pode alterar esta política de vez
em quando, atualizando esta página. Você deve verificar esta página
periodicamente para garantir que você está satisfeito com quaisquer
alterações.
Nós podemos recolher as seguintes informações:
Nome
Informações de contato, incluindo o endereço de email
Informações demográficas, tais como o código
postal, preferências e interesses
Outras informações relevantes para enquetes de
clientes e/ou ofertas
Para a lista completa de cookies que recolhemos, veja a secção Lista
de cookies que selecionamos.
Precisamos destas informações para entender as suas necessidades e
proporcionar-lhe um melhor serviço e, em especial, pelas seguintes
razões:
Manutenção de registos internos.
Podemos usar as informações para melhorar os nossos
serviços.
Podemos enviar periodicamente e-mails promocionais sobre novos
produtos, ofertas especiais ou outras informações que nós pensamos
que você pode achar interessantes, usando o endereço de e-mail que
você forneceu.
De vez em quando, nós podemos também usar as suas informações para
contatá-lo para fins de pesquisa de mercado. Podemos entrar em
contacto com você por e-mail, telefone, fax ou correio. Podemos usar
as informações para personalizar o site de acordo com os seus
interesses.
Segurança
Estamos empenhados em garantir que as suas informações estão
seguras. A fim de evitar o acesso ou divulgação não autorizada,
temos colocado em prática procedimentos físicos, eletrônicos e
administrativos adequados para salvaguardar e proteger as
informações que recolhemos online.
Como usamos os cookies

Um cookie é um pequeno arquivo que pede permissão para ser colocado
no disco rígido do seu computador. Uma vez que você concordar, o
arquivo é adicionado e o cookie ajuda a analisar o tráfego na web ou
deixa-o saber quando visita um determinado site. Os cookies permitem
que os aplicativos da web respondam a você como um indivíduo. O
aplicativo da web pode adaptar as suas operações às suas
necessidades, gostos e desgostos, recolhendo e registando
informações sobre as suas preferências.
Nós usamos os cookies para registar o tráfego e para identificar
quais páginas estão sendo usadas. Isso ajuda-nos a analisar os dados
sobre o tráfego da página da web e melhorar o nosso site a fim de
adaptá-lo às necessidades dos clientes. Nós só usamos estas
informações para fins de análise estatística e, em seguida, os dados
são removidos do sistema.
Em geral, os cookies ajudam-nos a fornecer-lhe um site melhor,
permitindo-nos monitorar as páginas que você achar úteis ou não. Um
cookie não nos dá acesso de nehuma forma ao seu computador ou
qualquer informação sobre você, além dos dados que você optar para
compartilhar connosco. Você pode optar por aceitar ou recusar os
cookies. A maioria dos navegadores aceitam os cookies
automaticamente, mas você pode geralmente modificar a configuração
do seu navegador para recusar os cookies, se preferir. Isso pode
impedir que você aproveite totalmente do site.
Links para outros sites
O nosso site contém links para outros sites de interesse. No
entanto, depois de ter usado esses links para sair do nosso site,
você deve notar que não temos nenhum controle sobre esse outro site.
Portanto, não podemos ser responsáveis pela proteção e privacidade
de qualquer informação que você fornecer enquanto visitar tais sites
e tais sites não são regidos por esta declaração de privacidade.
Você deve ter cuidado e verificar a declaração de privacidade
aplicável ao site em questão.
Controlar as suas informações pessoais
Você pode optar por restringir a recolha ou a utilização de suas
informações pessoais das seguintes maneiras:
sempre que for solicitado o preenchimento de um
formulário no site, procure a caixa que você pode clicar para
indicar que você não quer que a informação seja usada por qualquer
pessoa para fins de marketing direto
se você já concordou com o facto de nós usarmos a
sua informação pessoal para fins de marketing direto, você pode
mudar de idéia a qualquer momento, escrevendo-nos ou enviando-nos um
e-mail.
Nós não iremos vender, distribuir ou alugar as suas informações
pessoais a terceiros, a menos que tenhamos a sua permissão ou
sejamos obrigados por lei a fazê-lo. Nós podemos usar as suas

informações pessoais para lhe enviar informações promocionais sobre
terceiros que nós pensamos que você pode achar interessantes se você
nos disser que deseja que isso aconteça.
Lista de cookies que recolhemos. A tabela abaixo lista os cookies
que recolhemos e quais as informações que eles armazenam.
Nome do COOKIE
Descrição do COOKIE
CATEGORY_INFO
Armazena as informações da categoria na página, que permitem exibir
as páginas mais rapidamente.
EXTERNAL_NO_CACHE
Uma bandeira, que indica se o cache está desativado ou não.
FRONTEND
Sua ID de sessão no servidor.
LAST_PAGE
A última página que você visitou.
LAST_PRODUCT
O produto mais recente que você tem visto.
NEWMESSAGE
Indica se uma nova mensagem foi recebida.
NO_CACHE
Indica se é permitido o uso de cache.
POLL
A identificação de quaisquer enquetes que você tem recentemente
votado.
POLLN
Informações sobre que enquetes você tem votado.
RECENTLYCOMPARED
Os itens que você tem recentemente comparado.
STF
Informações sobre os produtos que você tem enviado por email aos
amigos.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE
Indica se um cliente pode utilizar cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS
Os produtos que você tem

recentemente visto.

Arquivos de Log
Como muitos outros sites, nós fazemos uso de arquivos de log. A
informação dentro dos arquivos de log inclui endereços de protocolo

de Internet (IP), tipo de navegador, Provedor de Serviços de
Internet (ISP), carimbo de data/hora, páginas referidas/de saída, e
o número de cliques para analisar tendências, administrar o site,
rastrear o movimento do usuário em todo o site, e recolher
informação demográfica.
Cookies e Web Beacons
O site não usa cookies para armazenar informações sobre as
preferências dos visitantes, registar informações específicas sobre
as páginas que o usuário acede ou visita, personalizar o conteúdo da
página Web baseado no tipo de navegador dos visitantes ou outras
informações que o visitante envia através do seu navegador.
Alguns dos nossos parceiros publicitários podem utilizar cookies e
web beacons no nosso site.
Estes servidores de anúncios de terceiros ou redes de anúncios usam
a tecnologia para os anúncios e links que aparecem no site enviados
diretamente para os seus navegadores. Eles recebem automaticamente o
seu endereço IP quando isso ocorre. Outras tecnologias (como
cookies, JavaScript ou Web Beacons) também podem ser usados pelas
redes de anúncios de terceiros para medir a eficácia de seus
anúncios e / ou para personalizar o conteúdo de publicidade que você
vê.
O site não tem acesso ou controle sobre estes cookies que são
utilizados por anunciantes de terceiros.
Você deve consultar as respectivas políticas de privacidade destes
servidores de anúncios de terceiros para obter informações mais
detalhadas sobre as suas práticas, bem como para obter instruções
sobre como optar por certas práticas. A política de privacidade da
nossa empresa não se aplica, e nós não podemos controlar as
atividades de tais anunciantes ou outros sites.
Se você quiser desativar os cookies, poderá fazê-lo através de suas
opções individuais do navegador. Informações mais detalhadas sobre a
gestão de cookies com navegadores específicos podem ser encontradas
nos respectivos sites de navegadores.

