POLÍTICA DE COOKIES
Termos e Condições Gerais de Utilização de Cookies
OBRA DE NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS
1. O que são Cookies:
Uma cookie é um arquivo que é descarregado para o equipamento do utilizador da
internet como resultado do seu acesso e navegação em certas páginas, permitindo que se
armazene e recupere informações. Essa informação é variada sendo maioritariamente sobre os
hábitos de navegação do utilizador e da forma como utilizam e pesquisam as informações
constantes na página, retendo apenas informação relacionada com as suas preferências não
incluindo os seus dados pessoais.

2. Objetivos de utilização de cookies:
O objetivo das cookies é melhorar a navegação na internet, conhecer melhor o utilizador
e poder oferecer uma experiência personalizada durante a sua visita a certas páginas, por forma
a ir ao encontro dos gostos e preferências do utilizador e apresentar propostas ou ofertas de
produtos e serviços que podem ser do interesse enquanto utilizador
A presente política de cookies tem como objetivo informar os utilizadores sobre a
utilização de cookies neste site, explicar o que são cookies, que tipos de cookies são usados no
site e como desativá-los durante a navegação ou eliminá-los depois da navegação.

3. Informação:
Na primeira vez que o utilizador acede ao nosso site é informado que usamos cookies e
que deve/pode consultar a nossa Política de Cookies.
Caso não concorde, pode desativar os cookies.

4. Aceitação, oposição e eliminação:
Se aceder ao nosso site com a informação de utilização de cookies, continuar a navegar
sem desativar as cookies está a aceitar a sua utilização.
Caso se oponha à utilização de cookies, quando o site o informa da existência dos
mesmos, poderá configurar o seu navegador para não instalar esses cookies.
Poderá desativar ou eliminar os mesmos a qualquer momento através das funções do
seu navegador destinadas para esse efeito.

5. Como configurar Cookies:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt
Firefox: https://support.mozilla.org/pt-PT/kb/cookies-informacoes-que-os-websitesarmazenam-no-s
Explorer: https://support.microsoft.com/pt-pt/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pt_PT

