
POLÍTICA DE COOKIES 

INTRODUÇÃO 

Com a presente Política de Cookies, a ESTORÁGUEDA, LDA, sociedade por quotas, matriculada 

na Conservatória do Registo Comercial sob o número de matrícula e de pessoa coletiva 

502.183.683, com sede no Raso do Salgueirinho, 3750-753, Travassô, Águeda, adiante 

abreviadamente “ESTORÁGUEDA, LDA.”, visa informar os Clientes/Utilizadores das políticas e 

procedimentos da ESTORÁGUEDA, LDA. no que concerne à sua política de cookies e sua 

utilização e colocação através da utilização do website explorado pela ESTORÁGUEDA, LDA. –

www.estoragueda.pt. A ESTORÁGUEDA, LDA. respeita a privacidade dos seus 

Clientes/Utilizadores, estando empenhada em proteger as informações que recolhe a partir 

dos mesmos, bem como em cumprir com as normas legais em vigor definidas pelo 

Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).  

O acesso e utilização do website, bem como a subscrição dos serviços e produtos que este 

disponibiliza implicam a concordância, aceitação e vinculação dos utilizadores à presente 

política de privacidade e proteção de dados.   

1. O QUE SÃO COOKIES? 

"Cookies" é uma expressão inglesa que designa as pequenas etiquetas de software que são 

armazenadas nos equipamentos de acesso através do navegador (browser), retendo apenas 

informação relacionada com as preferências, não incluindo, como tal, os dados pessoais. 

2. PARA QUE SERVEM OS COOKIES? 

Os cookies servem para ajudar a determinar a utilidade, interesse e o número de utilizações 

dos websites, permitindo uma navegação mais rápida e eficiente, eliminando a necessidade 

de introduzir repetidamente as mesmas informações. Os cookies ajudam os websites a 

armazenar e recuperar informação sobre os seus hábitos de navegação por forma a 

personalizar a navegação de acordo com as suas preferências. 

A colocação de cookies ajudará o site a reconhecer o seu dispositivo na próxima vez que o 

utilizador o visita. Usamos o termo cookies nesta política para referir todos os ficheiros que 

recolhem informações desta forma. 

A recusa de uso de cookies no site, pode resultar na impossibilidade de ter acesso a algumas 

das suas áreas ou de receber informação personalizada. 

3. QUE TIPO DE COOKIES EXISTEM? 

Existem dois grupos cookies que podem ser utilizados 



• Cookies permanentes - são cookies que ficam armazenados ao nível do browser 

(internet) nos equipamentos de acesso (computador, telefone e tablet) e que são 

utilizados sempre que faz uma nova visita ao website www.estoragueda.pt  São 

utilizados, geralmente, para direcionar a navegação aos interesses do utilizador, 

permitindo prestar um serviço mais personalizado.  

• Cookies de sessão - são cookies temporários que permanecem no arquivo de cookies 

do browser até sair do website. A informação obtida por estes cookies serve para 

analisar padrões de tráfego na web, permitindo identificar problemas e fornecer uma 

melhor experiência de navegação. 

4. PARA QUE FINS UTILIZAMOS COOKIES? 

• Cookies estritamente necessários - Permitem a navegação no website e utilização 

das aplicações, bem como aceder a áreas seguras do website através de login. Sem 

estes cookies, os serviços que o exijam não podem ser prestados.  

• Cookies analíticos - São utilizados anonimamente para efeitos de criação e análise de 

estatísticas, no sentido de melhorar o funcionamento do website.   

• Cookies de funcionalidade - Guardam as preferências do utilizador relativamente à 

utilização do site, para que não seja necessário voltar a configurar o site cada vez que 

o visita.   

• Cookies de terceiros - Medem o sucesso de aplicações e a eficácia da publicidade de 

terceiros. Podem também ser utilizados no sentido de personalizar um widget com 

dados do utilizador.   

• Cookies de publicidade - Direcionam a publicidade em função dos interesses de cada 

utilizador, por forma a direcionar as campanhas publicitárias tendo em conta os 

gostos dos utilizadores, sendo que, além disso, limitam a quantidade de vezes que 

vê o anúncio, ajudando a medir a eficácia da publicidade e o sucesso da organização 

do website.   

5. COMO PODE GERIR OS COOKIES? 

Todos os browsers permitem ao utilizador aceitar, recusar ou apagar cookies, e ainda 

informar o utilizador sempre que um cookie é recebido, nomeadamente através da seleção 

das definições apropriadas no respetivo navegador. O Cliente/Utilizador pode configurar os 

cookies no menu "opções" ou "preferências" do seu browser. 

6. DESATIVAÇÃO DE COOKIES: 

O utilizador pode permitir, bloquear ou eliminar os Cookies instalados no seu equipamento 

através da configuração das opções do navegador instalado no seu computador. Por favor, 

http://www.estoragueda.pt/


leia atentamente a secção de ajuda do seu navegador para saber mais informações sobre 

como ativar o "modo privado” ou desbloquear determinados Cookies. 

- Internet Explorer: Ferramentas -> Opções de Internet -> Privacidade -> Configuração. Para 

mais informações, pode consultar o suporte da Microsoft ou a Ajuda do navegador.  

- Firefox: Ferramentas -> Opções -> Privacidade -> Historial -> Configuração Personalizada. 

Para mais informações, pode consultar o apoio da Mozilla ou a Ajuda do navegador.  

- Chrome: Configuração -> Mostrar opções avançadas -> Privacidade -> Configuração de 

conteúdo. Para mais informações, pode consultar o centro de ajuda do Google ou a Ajuda do 

navegador.  

- Safari: Preferências -> Segurança. Para mais informações, pode consultar o suporte da 

Apple ou a Ajuda do navegador. 

7. COOKIES NAS NEWSLETTERS: 

As newsletters que enviamos podem, para fins estatísticos, conter um "pixel” que permite 

saber se são abertas bem como verificar os cliques através de links ou anúncios dentro da 

newsletter. 

O utilizador tem sempre a possibilidade de desativar o envio da newsletter no link que é 

remetido no final da newsletter. 

8. DIREITOS DOS UTILIZADORES: 

Para saber como exercer os seus direitos em sede de proteção de dados pessoais, assim 

como para obter mais informações sobre os termos do tratamento de dados pela 

ESTORÁGUEDA, LDA., o utilizador deverá consultar a nossa Política de Privacidade (INSERIR 

LINK PARA A POLÍTICA DE PRIVACIDADE). 

Caso necessite de algum esclarecimento, pode ainda contactar o Responsável de Proteção 

de Dados, para o email resp.rgpd@estoragueda.pt  
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