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Cookies

A INTELLIGENT TRADE AGENCY, LDA utiliza cookies, pequenos ficheiros de texto colocados no seu dispositivo pelas
páginas que visita, na primeira vez que acede a uma página web. Estes são utilizados para permitir o funcionamento
mais eficiente das páginas web e fornecer informação aos administradores das páginas web que possibilite melhorar
e personalizar a experiência de cada utilizador, bem como reunir estatísticas.
A INTELLIGENT TRADE AGENCY, LDA usa os seguintes tipos de cookies:
a) Cookies estritamente essenciais - permitem que a navegação na página web seja otimizada, bem como
possibilitam o acesso a certas áreas seguras da página web, através de um login. Estas cookies viabilizam o
acesso a serviços que tenha especificamente requerido.
b) Cookies de análise – recolhem informação, de forma anónima, sobre como os utilizadores usam a página web,
como por exemplo, as páginas mais visitadas. Estas cookies não recolhem informação que permita identificar
um utilizador, toda a informação recolhida é agregada e como tal anónima. Servem para monitorizar a
performance e melhorar o funcionamento da página web.
c) Cookies de funcionalidade – memorizam as opções efetuadas pelos utilizadores de forma a melhorar a sua
experiência de utilização.
As cookies podem ser categorizadas de acordo com o seu período de validade:
d) Cookies de sessão – são de caráter temporário, estando ativas até ao término da sessão, sendo eliminadas
depois do encerramento do browser. Servem para identificar uma sessão individual.
e) Cookies permanentes – são armazenadas no dispositivo do utilizador entre diferentes sessões de utilização.
Não são eliminadas com o encerramento do browser, tornando-se ativas sempre que o utilizador visita a
página web.
Caso queira, poderá desativar as cookies no seu navegador da internet (browser). No entanto, a sua desativação pode
impedir a experiência de utilização da página web na sua total funcionalidade.
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