POLÍTICA DE COOKIES

ANTECEDENTES
Em conformidade com a legislação européia que regula o uso de cookies em relação à prestação de
serviços de comunicação electrónica, contido no Real Decreto-Lei 13/2012 de 30 de Março,
informamos sobre os cookies utilizados no website da Cooltra MOTOSHARING, SLU (também o
fornecedor) e as razões para a sua utilização. Igualmente, informamos que ao navegar no site
concorda em usá-los.
O QUE SÃO OS COOKIES?
Um cookie é um arquivo que é baixado no seu computador para acessar certas páginas web. Os
cookies permitem que um site, entre outras coisas, armazene e recupere informações sobre os
hábitos de navegação de um utilizador ou computador e, dependendo das informações que contêm
e da forma como o utiliza, pode ser usado para reconhecer o utilziador. Os cookies associam-se
unicamente com um utilizador anônimo e seu computador ou dispositivo e não proporcionam
referências que revelem seus dados pessoais.

COOKIES AFETADOS PELO REGULAMENTO E COOKIES ISENTOS
De acordo com a directiva da UE, os cookies que exigem o consentimento informado do utilizador
são cookies de analytics e publicidade e filiação, sendo assim isentos os cookies de caráter técnico
e os cookies necessários para o correto funcionamento do site ou para a prestação dos serviços
expressamente solicitados pelo utilizador.
TIPOS DE COOKIES
a) De acordo com a entidade que os gerencia, existem Cookies próprios (aqueles que são
enviados para o equipamento terminal do utilizador a partir de um computador ou domínio
gerenciado pelo próprio editor e do qual o serviço solicitado pelo utilizador é fornecido) e de
terceiros (o que são enviados para o equipamento de terminal do utilizador de um
computador ou domínio que não é gerenciado pelo editor, mas por outra entidade que
processa os dados obtidos através dos cookies).
b) Em função do tempo que eles permanecem ativos, existem os de sessão (projetados para
coletar e armazenar dados enquanto o utilizador acessa uma página web) e os persistentes
(nos quais os dados são armazenados no terminal e podem ser acessados e processados
durante um período definido pela pessoa responsável pelo cookie - pode ir de alguns minutos
a vários anos-).
c) Em função do propósito para o qual eles tratam as informações que coletam, eles podem ser:

-

Cookies técnicos (necessários para a utilização do site e a prestação do serviço contratado),
Cookies de personalização (que permitem ao utilizador acessar o serviço com recursos
predefinidos, como idioma, tipo de navegador, configuração regional etc.)
Cookies de análise (eles coletam informações sobre o uso feito do site),
Cookies de publicidade (eles coletam informações sobre preferências e escolhas pessoais
dos usuários),
Cookies de afiliados (permitem que acompanhe visitas de outros sites, com os quais o site
estabelece um contrato de afiliação).

TIPOS DE COOKIES USADOS POR ESTE WEBSITE
Os cookies utilizados em nosso site são cookies de sessão e de terceiros e nos permitem armazenar
e acessar informações relacionadas ao idioma, o tipo de navegador usado e outras características
gerais predefinidas pelo usuário, bem como rastrear e analisar a atividade realizada. para melhorar
e fornecer nossos serviços de maneira mais eficiente e personalizada. Os cookies utilizados têm, em
qualquer caso, uma natureza temporária, com o único propósito de tornar a navegação mais
eficiente. Em nenhum caso, esses cookies fornecem dados pessoais e não são usados para a coleta
deles.
O uso de cookies oferece vantagens, como:
- facilita a navegação do utilizador e acesso aos diferentes serviços oferecidos por este site;
- evita que o utilizador tenha que configurar as características gerais pré-definidas cada vez
que acessa o site; e
- favorece a melhoria do funcionamento e dos serviços prestados através deste site, após a
correspondente análise das informações obtidas através dos cookies instalados.
Ao acessar nosso site, é informado de que, se continuar navegando, vários cookies de terceiros
serão instalados, permitindo a instalação de determinados cookies que terão o único propósito de
registar o acesso ao nosso site para a realização de estatísticas anônimas sobre visitas, sempre
coletando informações anonimamente. Não é necessário aceitar a instalação desses cookies, pode
navegar igualmente pelo nosso site.
Em várias seções do nosso site podem ser instalados cookies de redes sociais, especificamente os
seguintes:
• Cookie do Twitter, de acordo com as disposições de sua política de privacidade e uso de cookies.
• Cookie do Facebook, de acordo com as disposições da política de cookies.
• Linkedin cookie, de acordo com as disposições da sua página sobre o uso de cookies.
• Cookie do Google+ e Google Maps, de acordo com a informação no site sobre os tipo de cookies

que utilizam.
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Expiração
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wordpress_logged_in_b7d9c0440ea1c197eb4a1f2cef0100b0

Login

Nunca

Manter a sessão do utilizador
iniciada

Nível 1

wordpress_sec_b7d9c0440ea1c197eb4a1f2cef0100b0

Login

Nunca

Manter a sessão do utilizador
iniciada

Nível 1

REVOGAÇÃO
Pode acessar a configuração do seu navegador a qualquer momento aceitando ou rejeitando todos
os cookies, ou selecionar aqueles cuja instalação suporta e quais não, seguindo um dos
procedimentos a seguir, dependendo do navegador que usa:
Google Chrome (Menu Ferramentas):
Configuração > Mostrar opções avançadas > Privacidade (Configuração de conteúdo) > Cookies:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
Microsoft Internet Explorer (Menu Ferramentas):
Opções de Internet > Privacidade > Avançada:
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Firefox:
Opções > Privacidade > Cookies:
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
Safari, iPad y iPhone:
Preferências > Privacidade
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES
Opera:
Configuração > Opções> Avançado > Cookies
http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html
Esses navegadores estão sujeitos a atualizações ou modificações, portanto, não podemos garantir
que eles estejam em total conformidade com a versão do seu navegador. Também pode ser que
use outro navegador não incluído nesses links, como o Konqueror, Arora, Flock, etc. Para evitar essas
incompatibilidades, pode acessar diretamente das opções do seu navegador, geralmente no menu
"Opções" na seção "Particular". (Por favor, consulte a ajuda do seu navegador para mais
informações).
DESACTIVAÇÃO/ACTIVAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE COOKIES
Para restringir ou bloquear cookies, isso é feito através da configuração do navegador.

Se não quiser que os sites coloquem cookies no seu computador, pode adaptar as configurações do
mesmo para que seja notificado antes que os cookies sejam colocados. Da mesma forma, pode
adaptar a configuração para que o seu navegador rejeite todos os cookies ou apenas cookies de
terceiros. Também pode excluir qualquer um dos cookies que já estão no computador. Tenha em
mente que terá que adaptar a configuração de cada navegador e equipamento que usa
separadamente.
Por favor, note que se não deseja receber cookies, não podemos garantir que o nosso site funcione
corretamente. Alguns recursos do site podem ser perdidos e não poderá mais visualizar
determinados sites. Além disso, rejeitar cookies não significa que não verá anúncios. Simplesmente
os anúncios não estarão de acordo com seus interesses e serão repetidos com mais frequência.
Cada navegador tem um método diferente para adaptar a configuração. Se necessário, consulte a
função de ajuda do navegador para estabelecer a configuração correta.
Para desativar os cookies no seu telemóvel, verifique o manual do dispositivo para obter mais
informações.
Pode obter mais informações sobre cookies na Internet, http://www.aboutcookies.org/.
Tendo em conta a forma como a Internet e os sites funcionam, nem sempre temos informações
sobre os cookies colocados por terceiros através do nosso website. Isso se aplica especialmente aos
casos em que o nosso site contém os chamados elementos integrados: textos, documentos, imagens
ou curtas-metragens que são armazenados em outro local, mas são exibidos em nosso site ou por
meio dele.
Portanto, se encontrar esse tipo de cookies neste site e não estiver listado na lista acima, por favor
informe-nos. Ou entre em contacto diretamente com o terceiro em questão para solicitar
informações sobre os cookies que coloca, objetivo, duração e como garante a sua privacidade.

