
 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA DE COOKIES 
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Termos de Utilização 

O conteúdo deste sítio é disponibilizado com o objectivo de fornecer informações de carácter 
geral e não constitui a prestação de serviços jurídicos. A OKGrés – Materiais de Construção e 
Decoração, Lda. exclui a sua responsabilidade por quaisquer danos que poderão ocorrer 
relacionados com a informação contida neste sítio. Este sítio é meramente informativo e não 
tem um conteúdo publicitário. 

A OKGrés – Materiais de Construção e Decoração, Lda. autoriza o descarregamento e 
armazenamento temporário do conteúdo deste sítio para efeitos de visionamento do mesmo 
num computador pessoal ou monitor. A reprodução, armazenamento permanente ou 
retransmissão do conteúdo deste sítio são expressamente proibidos sem a autorização prévia 
e por escrito da OKGrés – Materiais de Construção e Decoração, Lda. 

Todos os direitos relativos a este sítio são da titularidade exclusiva da OKGrés – Materiais de 
Construção e Decoração, Lda. 

Ao utilizar este website, a recolha e uso das suas informações é efectuada nos termos de 
utilização estabelecidos na Política de Cookies, bem como na Política de Privacidade (dando 
assim o seu acordo a ambas). Reservamo-nos no direito de alterar os termos e condições de 
utilização deste website (incluindo a Política de Privacidade ou a Política de Cookies) a 
qualquer momento. Tais alterações serão publicadas neste website. 

Nossa política de cookies 

Resumo: 

A OKGrés – Materiais de Construção e Decoração, Lda. adoptou as medidas necessárias e 
imprescindíveis para garantia da privacidade dos visitantes do seu sítio cumprindo com as 
suas obrigações ao abrigo da Lei de Protecção de Dados. 

A Política de Privacidade e Cookies clarifica os visitantes de como irá ser tratada qualquer 
informação pessoal que nos forneçam quando usarem este sitío. Também descreve os cookies 
de internet utilizados e de algumas das medidas de segurança tomadas para proteger a 
privacidade dos visitantes. 

A informação que recolhemos e como iremos utilizá-la: 

Quando realiza um contacto através do nosso sítio recolhemos as informações que optar por 
preencher no formulário existente. A informação será recolhida para processamento do seu 
pedido, administração de eventuais transações, bem como utilizá-lo para desenvolver e 
melhorar nossos serviços. Podemos ter recebido informações pessoais de outras empresas e 
organizações (por exemplo, efeitos de marketing) e contamos com esses terceiros para obter 
o seu consentimento para que possamos usar esta informação. 

Cookies: 

Nós usamos cookies neste site. Um cookie é um pequeno arquivo de texto que identifica o 
seu computador no nosso servidor. Os cookies em si não identificam o usuário individual, 



apenas o computador utilizado. Os cookies não são usados para recolher informações 
pessoais. 

O utilizador tem, a qualquer momento, a possibilidade de configurar o seu computador para 
aceitar todos os cookies, para notificá-lo quando um cookie é emitido ou para não receber 
quaisquer cookies. A forma como faz isso depende do navegador (web browser) que utiliza. 
Por favor, consulte a função "Ajuda" do seu navegador. Se aceitar cookies, eles podem 
permanecer no seu computador por muitos anos, a menos que os elimine. Por favor, note 
que desligar cookies pode limitar o uso de sites em geral. Aqui está uma lista dos cookies 
principais que utilizamos, e qual a sua função: 

 

Os cookies que utilizamos: 

 

Cookies Armazenados: 

 

I- WMPLREFER, Duração de 1 dia, Função manter linguagem escolhida de visualização do 
website 

II- ICL-CURRENT-LANGUAGE,  Duração de 1 dia, Função manter linguagem escolhida de 
visualização do website 

III- GA, cookie de cache do website, Duração 700 dias, Função tornar o site fluido e acelerado 
sem atraso de memória. 

 

Cookies de Terceiros: 

 

I- ANALYTICS, Empresa: Google, Duração, tempo de visita ao website, Função, análise de 
tempo, duração, Local, e origem do Visitante. 

II- ADSENSE, Empresa: Google, duração tempo de visita ao website, e monitorização de todos 
os links de catalogos do site. Acção de marketing via web. 

III- CUPIX, Virtual Tour Cache, duração de 8 dias, função de fluidez e definições do usuário 
da visita virtual. 

 

Controlo de cookies: 



Os navegadores da Web permitem exercer algum controle de cookies através das 
configurações do navegador. A maioria dos navegadores permitem bloquear cookies ou 
bloquear cookies de sites específicos. Os Navegadores também podem ajudá-lo a apagar os 
cookies quando fecha o navegador. Deve observar no entanto, que isso pode significar que 
quaisquer opt-outs ou preferências definidas no sítio serão perdidos. Para saber mais sobre 
os cookies, incluindo a forma de ver os cookies criados e como gerir e excluir os mesmos, 
visite All About Cookies que inclui informações sobre como gerir as suas configurações para 
os vários fornecedores de navegadores. 

Google Analytics navegador opt-out: 

Para fornecer aos visitantes mais escolha sobre como os seus dados são recolhidos pelo 
Google Analytics, a Google desenvolveu o Google Analytics Navegador Opt-out Add-on. 

Saiba mais sobre o Google Analytics Brower Opt-out extra no sítio da Google. 

Aceitação destes termos 

Ao utilizar este sítio, concorda com a recolha e uso das suas informações tal como estabelecido 
na presente política de cookies e política de privacidade. 

Quaisquer alterações à política de privacidade ou política de cookies serão publicadas neste 
sítio. 

 


