Política de Cookies
Este website e os websites geridos e administrados pela TLC em nome dos nossos
clientes utilizam Cookies no seu computador.
O que são Cookies?
Os Cookies são pequenos ficheiros de texto inseridos no seu computador ou
dispositivo móvel, pelos websites. Os Cookies guardam preferências e outras
informações que lhe permite usar o website com a máxima eficiência, para além
de recolher e fornecer informações sobre o uso do website. Alguns Cookies são
essenciais para o funcionamento do website, outros são opcionais.
Na maioria dos browsers, é possível eliminar Cookies do disco rígido do seu
computador, bloquear todos os Cookies ou receber um aviso antes de um Cookie
ser inserido no seu computador. Para mais informações sobre como remover os
Cookies, ver ponto Desativação ou eliminação de Cookies neste documento.
Cookies Essenciais
Este website usa Cookies de sessão com o objetivo de guardar informação que é
essencial para o seu funcionamento. Isto inclui Cookies de sessão e de validação
de segurança na submissão de formulários. Estes Cookies expiram quando você
termina a sua sessão no browser.
Cookies de Performance
Estes cookies recolhem informação sobre de que maneira os visitantes usam o
website, por exemplo que páginas mais visitam ou se interagem com os formulários
do website. Estes Cookies não recolhem informações que identifiquem o visitante e
são reportados de forma anónima. Toda a informação que estes Cookies recolhem
está agregada e por isso, anónima. Apenas é usada para melhorar o
funcionamento do website.
Que Cookies este site usa?
Cookies Essenciais
Cookie

Nome

Propósito

Expira

Laravel session ID

laravel_session

Ao fechar a
sua presente
sessão web

Persistent Cookie
Consent pop up

cookie_accepted

Usado para manter a sessão do
visitante anónima pelos nossos
servidores web. Quando sai do
site, este Cookie é removido.
Os “Cookie Consent” aparecem
após ter selecionado a opção
“Permitir Cookies” no footer
flutuante.

Válido por 1
mês

Laravel XSRFToken

XSRF-TOKEN

Usado para confirmar a
proveniência dos dados
submetidos em formulários e
para evitar ataques maliciosos.
Quando sai do site, este Cookie
é removido.

Ao fechar a
sua presente
sessão web

Cookies de Performance
Estes Cookies são usados para recolher informações sobre os visitantes que usam
este website. Nós usamos a informação para elaborar relatórios e para ajudar a
melhorar o site. Os cookies recolhem informação de forma anónima, incluindo o
número de visitantes do site, de onde vieram os visitantes e que páginas mais
visitaram.
Cookie

Nome

Propósito

Expira

A Google armazena a informação
2 anos
recolhida pelos Cookies nos servidores dos
Estados Unidos. A Google pode ainda
transferir esta informação para terceiros,
quando previsto pela lei, ou para locais
1 minuto
_gat
onde a informação é processada em
nome da Google. A Google não associará
o IP do visitante a quaisquer outros dados
possuídos pela Google.
24 horas
Google
_gid
A não ser que cancele os Cookies da
Analitycs
Google, ao usar este site está a concordar
com o uso de Cookies da Google e
_gac_<property90 dias
qualquer outra informação gerada pelo
id>
Google Analitycs.
Quando existe, o Google Analytics usa a informação de
terceiros (“DoubleClick”) para campanhas de forma a
Third-party
recolher dados demográficos e interesses do utilizador
DoubleClick
cookie
de forma anónima. Para mais informações sobre os
cookies usados pelo Google para publicidade, visite.
Pode encontrar uma revisão da privacidade da Google aqui. Para mais informações
sobre como cancelar todos os Cookies do Google Analytics (de todos os sites e não
apenas da TLC), visite a Google.
_ga

Este site usa apenas como Cookie de terceiros o DoubleClick cookie.
Se pretender mais informações sobre os cookies usados no nosso website (e em
qualquer outro site) basta aceder ao seguinte link:
www.wikihow.com/View-Cookies

Fundamento legal para a recolha de informação pessoal através de Cookies
Quando é solicitado o consentimento para serem inseridos Cookies no seu
computador, o uso e armazenamento dos seus dados pessoais, por parte da TLC
Marketing, é baseado no seu consentimento. Poderá retirar o seu consentimento
em qualquer altura, atualizando as suas definições de Cookies [link para a página
de preferências dos Cookies] ou contactando-nos através do email:
ola@tlcmarketing.com.
Quando não é necessário consentimento para inserir Cookies no seu computador
(por exemplo, quando um Cookie é necessário para o site funcionar), o uso e
armazenamento de qualquer informação pessoal que seja fornecida através de
desses Cookies será justificado por interesses legítimos. Os interesses legítimos que
procuramos são a operação do nosso site e a promoção da TLC.
Veja também, por favor, a nossa Política de Privacidade para mais detalhes sobre
como usamos e armazenamos informação pessoal, e os seus direitos. [link para a
Política de Privacidade].
Desativação ou eliminação de Cookies
A maioria dos navegadores de Internet permite gerir, em qualquer momento, as
preferências do Utilizador relacionadas com a utilização de Cookies. O Utilizador
pode ajustar o seu navegador para rejeitar Cookies ou eliminar determinados
Cookies conforme o seu critério.
Para a configuração dos nossos Cookies e dos de terceiros, o Utilizador pode
aceder a:
•

Google Chrome: Ferramentas → Configuração → Mostrar opções
avançadas → configuração de conteúdo → Cookies → Bloquear os dados
de sítios web e os cookies de terceiros

•

Mozilla Firefox: Ferramentas → Opções → Privacidade → Histórico → Usar uma
configuração personalizada para o histórico (desmarcar todas as quadrí

•

culas).
Internet Explorer: Ferramentas → Opções de Internet → Privacidade →
Configuração para a zona de Internet (subir a barra de navegação até

•

Bloquear todos os cookies).
Safari: Edição → Preferências → Privacidade → Bloquear cookies (selecionar
“sempre).

•

Safari (IOS): Ajustes → Safari → Bloquear cookies

O Utilizador pode revogar o seu consentimento para a utilização de cookies no seu
navegador através das opções do fabricante do navegador que estiver a utilizar,
ou então instalando um sistema de rejeição (“opt-out”) através dos links de alguns
terceiros que instalam cookies nas páginas web de

www.criarbomambientevulcano.com. Se não quiser que o Google Analytics
recolha e utilize informação, pode instalar um sistema de rejeição (“opt-out”) no
seu navegador de Internet: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None
O Utilizador deve ter em conta que algumas características dos conteúdos da
página web www.criarbomambientevulcano.com só estão disponíveis se permitir a
instalação de Cookies no seu navegador. Se decidir não aceitar ou se bloquear
determinados Cookies (conforme a sua finalidade), tal poderá afetar, total ou
parcialmente, o funcionamento normal da página web ou poderá impedir o
acesso a alguns serviços da mesma.
Atualizações e modificações na Política de Cookies
A TLC Marketing pode modificar esta Política de Cookies em função de novas
exigências legislativas, regulamentares, ou com o fim de adaptar a mencionada
política às instruções ditadas pela Comissão Nacional de Proteção de Dados.
Quando se produzirem modificações significativas nesta Política de Cookies, estas
serão comunicadas ao utilizador por meio de um aviso informativo na página web
do editor.
Se desejar mais informações acerca do uso que fazemos dos Cookies, pode enviarnos um e-mail para ola@tlcrewards.com.

