Política de cookies

I. DEFINIÇÕES
1. Administrador - SDX Group Sp. Zoo. com sede em Varsóvia, ul. Nowogrodzka 31, NIP
7010523660, REGON 363130810, inscrito na Secretaria do Tribunal Nacional com o número KRS
0000589476.
2. Cookies: dados de computador, pequenos arquivos de texto, salvos e armazenados em dispositivos
através dos quais o Usuário usa o site do Administrador.
3. Dispositivo: um dispositivo eletrônico por meio do qual o Usuário obtém acesso ao site do
Administrador.
4. Utilizador - é a entidade pela qual, nos termos dos regulamentos legais e regulamentares, os
serviços podem ser prestados por via electrónica ou com a qual se pode celebrar um contrato de
prestação de serviços electrónicos.
II. USO DE COOKIES
1. O administrador usa cookies através do site.
2. As informações recolhidas com base nos cookies são utilizadas com o objetivo de otimizar
adequadamente o site, bem como para fins estatísticos e publicitários.
3. Os cookies registram a atividade do usuário do site através do reconhecimento do dispositivo,
graças ao qual o site é exibido de forma otimizada para as preferências individuais do usuário.
4. As soluções utilizadas no site são seguras para os dispositivos dos usuários que usam o site do
administrador. Não é possível que softwares perigosos ou maliciosos entrem nos dispositivos dos
usuários.
5. O administrador utiliza dois tipos de cookies:
a) Cookies de sessão: são arquivos que ficam armazenados no dispositivo do usuário e aí
permanecem até o final da sessão do navegador. As informações salvas são excluídas
permanentemente da memória do dispositivo. O mecanismo de cookie de sessão não permite a coleta
de quaisquer dados pessoais ou informações confidenciais do dispositivo do usuário.
b) Cookies permanentes: são armazenados no dispositivo do Usuário e lá permanecem até que sejam
excluídos. Encerrar uma sessão do navegador ou desligar o dispositivo não os remove do dispositivo.
O mecanismo de cookie persistente não permite a coleta de quaisquer dados pessoais ou informações
confidenciais do dispositivo do usuário.

III. FORMAS DE DETERMINAR AS CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO OU ACESSO
A COOKIES
1. O usuário tem a opção de limitar ou desabilitar o acesso de cookies ao seu dispositivo. Se utilizar
esta opção, a utilização do Site será possível, exceto para funções que, pela sua natureza, requerem
cookies.
2. O Utilizador pode, de forma independente e a qualquer momento, modificar a configuração dos
Cookies, especificando as condições para o seu armazenamento e acesso ao dispositivo do Utilizador
através dos Cookies. O usuário pode fazer alterações na configuração mencionada configurando o
navegador da web ou configurando o serviço. Estas configurações podem ser alteradas, em particular,
de forma a bloquear o tratamento automático de cookies nas configurações do navegador web ou para
informá-los cada vez que são colocados cookies no dispositivo. Informações detalhadas sobre as
possibilidades e métodos de tratamento de cookies estão disponíveis na configuração do software
(navegador da web).
3. O usuário pode, a qualquer momento, deletar cookies utilizando as funções disponíveis no
navegador que utiliza.
4. Restringir o uso de cookies pode afetar alguns dos recursos disponíveis no site do Administrador.

