POLÍTICA DE COOKIES
1. Quem somos?
A Palbit S.A. é uma empresa vocacionada para a fabricação e comercialização de ferramentas
de corte, peças de anti desgaste e ferramentas para tratamento da pedra.

2. O que são cookies?
Cookies são pequenos fragmentos de texto armazenados no computador através do browser.
Normalmente, são utilizados para facilitar a navegação e guardar informação entre visitas, sobre
opções ou preferências do visitante.
A Palbit S.A. utiliza cookies no seu site para melhorar a informação prestada e permitir uma
navegação mais rápida e eficiente, eliminando a necessidade de introduzir repetidamente as
mesmas informações.
A Palbit S.A. não tem qualquer controlo sobre a criação de cookies que sejam utilizados pelos
fornecedores de conteúdos que pontualmente possam ser inseridos ou partilhados no nosso
site, nomeadamente conteúdos de redes sociais, como o Facebook. Ao aceder a essas
publicações com esses conteúdos de terceiros, poderão ser criados cookies desses websites.

3. Tipos de cookies utilizados pela Palbit S.A.:
o
Cookies de Preferências: Estes cookies permitem que os Websites memorizem as
informações que alteram o comportamento e o aspecto do mesmo, como o seu idioma preferido
ou a região onde se encontra. Por exemplo, ao memorizar a sua região, o Website pode fornecerlhe informações locais sobre o tempo ou o trânsito. Estes cookies também o podem ajudar a
alterar o tamanho do texto, o tipo de letra e outras partes personalizáveis de páginas Web. A
perda das informações armazenadas num cookie de preferência pode tornar a experiência do
Website menos funcional, mas não deverá impedir o seu funcionamento.
o
Cookies de Segurança: Os cookies de segurança são utilizados pela Palbit S. A. para
autenticar utilizadores e evitar a utilização fraudulenta de credenciais de início de sessão e
proteger dados de pessoas não autorizadas. Por exemplo, permite bloquear muitos tipos de
ataque, como tentativas de roubo do conteúdo de formulários que o utilizador preenche em
determinada página Web.
o
Cookies de Processos: Os cookies de processo ajudam o Website a funcionar e a
disponibilizar serviços que o visitante do Website espera, como navegar em páginas Web ou
aceder a áreas seguras do Website. Sem estes cookies, o Website não consegue funcionar
corretamente.
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o
Cookies de Publicidade: Estes cookies têm como finalidade tornar a publicidade mais
envolvente para os utilizadores e mais valiosa para os anunciantes. Algumas aplicações comuns
de cookies visam seleccionar publicidade com base no que é relevante para o utilizador, para
melhorar os relatórios sobre o desempenho de campanhas e evitar mostrar anúncios que o
utilizador já viu.
o
Cookies de Estado da Sessão: Os Websites recolhem, muitas vezes, informações sobre
a forma como os utilizadores interagem com uma determinada página Web. Isso pode incluir as
páginas que os utilizadores visitam com mais frequência, e se os utilizadores recebem
mensagens de erro de determinadas páginas. Os chamados cookies de estado da sessão ajudam
a melhorar os serviços das empresas, de forma a melhorar a experiência de navegação dos
utilizadores dos seus Websites. Bloquear ou eliminar estes cookies não torna o Website
inutilizável.
o
Cookies de Análise: Estes cookies ajudam os proprietários de Websites e de aplicações
a entender o envolvimento dos seus visitantes com as suas páginas web. Estes podem utilizar
um conjunto de cookies para recolher informações e reportar estatísticas de utilização dos
Websites sem identificar pessoalmente os visitantes individuais.

4. Como bloquear o uso de cookies?
Poderá bloquear a criação de cookies através das definições do seu navegador. No entanto, se
bloquear todos os cookies poderá não conseguir aceder a algumas funcionalidades do site.
Normalmente, todas as alterações ao nível do navegador web referentes à forma como são
utilizados e/ou são aceites os cookies podem ser realizadas na secção de “Opções” ou
“Preferências do navegador”.
Apresentamos algumas instruções para bloquear o uso de cookies para os navegadores de
internet mais comuns:
•

Google Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pt&answer=95647
•

Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/pt-pt/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer9
•

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/pt-PT/kb/ativar-e-desativar-cookies-que-os-websites-utiliza
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•

Apple Safari:

https://support.apple.com/pt-pt/HT201265

Os utilizadores podem optar por não partilhar os seus dados com os serviços Google. Para tal
devem aceder ao Ads Preferences Manager e ao Analytics Opt-out Browser Add-on.

5. Outros serviços
Outros serviços que possam surgir posteriormente e que requeiram a introdução de dados
pessoais e/ou das respetivas entidades estão abrangidos pela política de privacidade e
segurança do Site da Palbit S. A. referida neste documento.

6. Links
O nosso site contém links para outros sites. O site da Palbit S. A. não se responsabiliza pelas
políticas de privacidade ou conteúdo desses sites.

7. Alterações a esta Política
Caso a Palbit S. A. altere as suas práticas de privacidade e cookies, poderá sempre manter-se
actualizado nesta área.
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