POLÍTICA DE COOKIES

Com a presente Política de Cookies, a GALP pretende informá-lo sobre a utilização de

cookies neste website.
O que são cookies e quais as suas categorias

1.

Um cookie é um pequeno arquivo de texto que um website – quando visitado por um
utilizador – pede ao seu navegador (browser) para armazenar no seu dispositivo
(computador, telemóvel/smartphone ou tablet), a fim de lembrar informações sobre si, tais
como a sua preferência de idioma ou informações de login. Esses cookies são chamados de

cookies próprios e são definidos pelo website que está a visitar.
Também podem ser usados cookies de terceiros - que são cookies de um domínio diferente
do domínio do website que está a visitar – para iniciativas de publicidade e marketing – e
que são definidos por um website de terceiros à parte do website que está a visitar. A GALP
não é responsável pelo conteúdo e veracidade das políticas de privacidade de componentes
de terceiros incluídos neste website.
Para além dos cookies, também podem usar-se web beacons, que são pequenas imagens
gráficas (também conhecidas como "pixel tags" ou "clear GIFs") que podem estar incluídas
em emails, em páginas web, serviços, aplicações ou mensagens com o objetivo de transferir
os dados de novo para o website. Podem funcionar em combinação com cookies para
identificar os utilizadores e o seu comportamento. A informação dos web beacons é usada
por vários motivos, incluindo relatórios de tráfego do website, publicidade e auditorias de
email e personalização.
O uso de cookies neste website pode estar sujeito à aceitação dos mesmos pelo utilizador.
Validade dos cookies

2.

Relativamente à data de validade, os cookies podem ser:
(i)

Cookies de sessão: são temporários, estão disponíveis até encerrar a sessão. Da
próxima vez que o utilizador aceder ao seu browser, os cookies já não estarão armazenados. A informação obtida permite gerir as sessões, identificar problemas e
fornecer uma melhor experiência de navegação.

(ii)

Cookies permanentes: ficam armazenados no dispositivo de acesso, ao nível do
browser, e são usados sempre que o utilizador visita novamente o website. Em
geral, são usados para direcionar a navegação de acordo com os interesses do
utilizador, permitindo a prestação de um serviço mais personalizado.
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Cookies utilizados nesta página web

3.

Neste website, usamos os cookies identificados no respetivo centro de preferências de

cookies.

Desativar a utilização dos cookies

4.

Os utilizadores podem desativar ou remover a utilização dos cookies neste website a
qualquer momento, exceto os estritamente necessários para o funcionamento do mesmo.
É importante notar que a desativação ou remoção dos cookies pode impedir que algumas
funcionalidades e serviços do website funcionem corretamente, afetando, total ou
parcialmente, a navegação na página.
Para remover ou desativar o uso de cookies neste website, deve:


Aceder ao centro de preferências de cookies deste website



Selecionar as configurações apropriadas do seu browser (Internet Explorer, Google
Chrome, Firefox, Safari, etc.) que podem encontrar-se no menu "Opções" ou
"Preferências". As configurações podem variar se aceder a este website através de
outro navegador



Nas configurações do seu dispositivo móvel, pode optar por não usar os
identificadores de publicidade e/ou de localização



Ir às ferramentas de terceiros disponíveis online que permitem que os utilizadores
detetem os cookies das páginas web que visitam e façam a gestão da sua desativação
(http://aboutads.info/choices ou http://www.youronlinechoices.com)



Relativamente a web beacons, não é possível rejeitá-los. No entanto, é possível
desativá-los optando por não baixar as imagens que recebe. Estas permitem saber se
os emails ou mensagens que enviam são abertos e verificar o número de cliques
através de links ou anúncios. Os web beacons também podem ser inutilizados em
certas circunstâncias quando rejeita os cookies ou altera as configurações de cookies
no

seu

browser.

Para

mais

informações

sobre

web

beacons,

vá

a

www.allaboutcookies.org/faqs/beacons.html
5.

Atualização da política de cookies

A GALP pode modificar esta política de cookies a qualquer momento, caso tal se justifique.
Aconselhamos a consulta regular desta Política para verificar as versões mais atualizadas.
Data da última atualização: Abril, 2021
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