POLÍTTICA DE CO
OOKIES
PLA
ATAFORMA
A VIVER A EXPERIÊN
NCIA
Inform
mações impo
ortantes sobre o consenttimento:
Ao utilizar o nossso website www.viveraaexperiencia..com (a partir de agoraa denominad
do de
os prestados através do Site,
S
ou paraa receber os nossos emails, você con
ncorda
“Site""), os serviço
com a utilização destes
d
cookiees dentro desta "Política Cookies ".
O quee é a Política de Cookies?
Esta Política
P
de Cookies estab
belece a form
ma como a 014 Media Po
ortugal e tercceiros autoriizados
por nós,
n utilizam Cookies quando o utilizador interagee com o nosso
o site ou os sserviços presstados
através do Site. Por
P favor, co
onsidere estaa Política de Cookies com
mo parte inttegrante da nossa
Política de Privacidade – as duas
d
devem ser lidas em conjunto. A nossa Polítiica de Privaccidade
explicca o que fazzemos (e não
o fazemos) com
c
as inforrmações, incluindo quaissquer inform
mações
pesso
oais compilad
das sobre o utilizador.
u
Peedimos‐lhe para ler ambaas.
O quee são Cookiess?
Os Cookies são identificador
i
res únicos, geralmente
g
feitos
f
de peequenos ped
daços de texxto ou
códiggo. Normalm
mente são arrmazenados no dispositivvo ou no seu navegador e enviam certas
c
inform
mações de volta
v
para a empresa
e
quee instala o Co
ookie. Quand
do estamos a falar de Co
ookies
estess referem‐se,, na realidad
de, a uma am
mpla gama de
d tecnologiaas que vão aalem dos pró
óprios
Cookies, incluind
do Crawlers, Gifts transsparentes, Pixels
P
e outras tecnologgias semelhantes.
ndo falamos de Cookies próprios, queremos dizzer os Cookiies instalado
os por 014 Media
M
Quan
Portu
ugal. Quando
o falamos dee Cookies dee terceiros queremos
q
dizer os Cookies instalado
os por
entidades terceirras que não
o sejam parte integran
nte do univeerso empresarial 014 Media
M
Portu
ugal. (Ex. Goo
ogle, Faceboo
ok, Instagram
m).
Os Co
ookies são usados
u
para entender melhor
m
como
o os aplicativvos e Sites ffuncionam, e para
otimizar a experiência on‐linee e móvel do utilizador. Os Cookies fazem isso ao permitir que a
entidade que os instala analise o desem
mpenho de uma página Web
W ou umaa aplicação móvel
para identificar certos
c
utilizaadores de fo
orma anónim
ma e lembraar as suas p
preferências,, para
melhor reconhecer se um com
mputador ou
u dispositivo (e provavelm
mente o seu utilizador) visitou
v
um siite antes e paara veicular anúncios
a
perrsonalizados.
Que tipos
t
de Cookkies são usad
dos no Site?
O Sitee www.viveraexperienciaa.com utiliza principalmente os seguin
ntes tipos dee cookies:
1. Cookies Operaccionais
Essess Cookies são
o essenciais para
p
o funcio
onamento do
o nosso site (Online e Mo
obile). Eles podem
p
ser caapazes de naavegar e usar o nosso site. Se você desativar os Cookies
C
do siite não funcionará
correetamente.

2. Cookies de Desempenho
Essess cookies reccolhem inforrmações sobre como os visitantes uttilizam o sitee e monitorizzam o
seu desempenho
d
o. Por exem
mplo, os cookies de deesempenho dizem‐nos que páginas são
populares, monittorizam o tráfego
t
paraa o nosso site e compilam inform
mações anaalíticas
O cookies de
d desempenho podem também seer utilizados para identifficar e
anonimamente. Os
solucionar probleemas de funccionamento do
d site.
3. Cookies Operaccionais
Essess cookies são
o utilizados para reconh
hecer e reco
ordar as suaas preferênccias. Por exeemplo,
nestees cookies po
odem ser utilizadas informações operacionais taiss como a suaa localização
o, para
garan
ntir o seu aceesso a uma versão especíífica do nosso
o site para a sua cidade o
ou região.
Existeem outras maaneiras de evvitar Cookies?
O uttilizador tam
mbém pode evitar alguns Cookies definindo as
a opções d
do navegado
or ou
rejeittando‐os direetamente paara o terceiro que operra e controla esses Coo
okies. Pedimos ao
utilizaador para verificar semprre as opções no navegador para maiss informaçõees.
Os Co
ookies em Em
mails?
Os no
ossos emails contêm cookies que veriificam se são
o abertos e see são clicado
os os links que eles
contêêm. Os cookies que usam
mos nos nossos emails para
p
monitorrizar tais com
mportamento
os são
único
os para cada email e não são armazen
nados no seu
u computado
or ou disposittivo móvel.
E se eu
e tiver mais perguntas so
obre a políticca de Cookiess?
Por faavor entrar em
e contato com
c
014 Med
dia Portugal através:
E‐mail: help@grupo014.pt
Telefone: 211 940
0 704 (dias úteis
ú
das 09h às 13h e dass 14h às 18).

