COOKIES E OUTRA INFORMAÇÃO TÉCNICA
Os cookies são pequenos ficheiros de texto que os sítios na Internet enviam
para o dispositivo de navegação utilizado pelo utilizador (normalmente, para o
seu navegador). São memorizados na respetiva pasta do navegador quando o
utilizador visita um sítio na Internet, para depois serem enviados novamente
para estes sítios nas suas posteriores visitas.
Os cookies são utilizados para melhorar a navegação, guardar as preferências
dos utilizadores já introduzidas (nome de utilizador, palavra-passe e
semelhantes), definir os gostos e as preferências do utilizador, podendo assim
gerir iniciativas de marketing específicas ou prestar serviços associados às
atividades do Responsável, como boletins de notícias, comunicações oficiais no
sítio, etc.
A sua utilização pode ser limitada, mas essa limitação terá repercussões no
usufruto dos conteúdos do sítio durante as visitas. O utilizador terá sempre a
opção de bloquear previamente os cookies ou de os eliminar do caché do
navegador, mas essas ações podem implicar um usufruto incompleto dos
serviços oferecidos pelo sítio.
O sítio ask.arconvert.com utiliza as seguintes tipologias de cookies:
Cookies técnicos
São cookies indispensáveis para poder navegar e utilizar todas as funções do
sítio. Estes cookies não recolhem informação que permita identificar o
utilizador. Se forem desativados, o usufruto dos conteúdos do sítio poderia ser
alterado e resultar impossível ou extremamente limitado.
Cookies de sessão
São cookies técnicos com função de memorização das escolhas do utilizador no
interior do sítio, que são eliminados assim que se sair deste. Limitam-se
estritamente à transmissão de identificadores de sessão (constituídos por
números aleatórios gerados pelo servidor), necessários para permitir a
exploração segura e eficiente do sítio.
Cookies analíticos
O sítio utiliza cookies analíticos de terceiros, nomeadamente da Google
Analytics, para analisar como os visitantes navegam e para monitorizar as
páginas a que acedem. Isto permite-nos oferecer uma experiência de
qualidade elevada, modificando o sítio conforme as páginas que os utilizadores
realmente visitam. O sítio www.arconvert.com não recolhe informação que
permita identificar o utilizador. Todos os dados recolhidos e partilhados com a
Google Inc. são anonimizados (mediante a eliminação de componentes
significativos do endereço IP, tanto de tipo IpV4 como IpV6) e só são utilizados
para melhorar o funcionamento do sítio. Para efeitos regulamentares, os
cookies analíticos de terceiros anonimizados são equivalentes aos cookies
técnicos e não requerem anúncio informativo, consentimento informado e

notificação à Autoridade de Controlo.
Cookies de terceiros
Ao visitar este sítio podem receber-se cookies procedentes de sítios
administrados por terceiros, alguns de sessão e outros permanentes.
Um exemplo comum é o dos conhecidos como plugins ou complementos das
redes sociais. Trata-se de partes da página visitada integradas diretamente na
página do sítio hospedeiro. Mais concretamente, nas páginas deste sítio estão
presentes os complementos do Facebook, do Twitter, do LinkedIn e do
YouTube, com a finalidade de melhorar a experiência de navegação do
utilizador mediante a publicação dos conteúdos nas redes sociais.
A gestão da informação recolhida por terceiros é regulada pelas respetivas
políticas de proteção de dados, que é necessário consultar para qualquer
esclarecimento. O responsável pelo tratamento declina toda e qualquer
responsabilidade pelo funcionamento no próprio sítio de cookies/complementos
de terceiros. No entanto, por comodidade e transparência, a seguir são
apresentados os endereços na Internet das diferentes políticas de proteção de
dados. Para este fim, consulte:
- a declaração de privacidade do Facebook
https://www.facebook.com/policies/cookies/;
- a declaração de privacidade do Twitter
https://twitter.com/it/privacy;
- a declaração de privacidade do LinkedIn
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy ;
- a declaração de privacidade do YouTube
https://policies.google.com/privacy?hl=it;
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O sítio www.arconvert.com não utiliza cookies de perfil de terceiros
São os cookies utilizados por terceiros para rastrear a navegação do utilizador
na rede e criar perfis sobre os seus gostos, costumes, escolhas, etc. Com estes
cookies podem ser enviadas ao terminal do utilizador mensagens publicitárias
conforme as preferências manifestadas pelo próprio utilizador na navegação
online.
Configuração do navegador sobre a utilização de Cookies
O utilizador pode autorizar ou não a instalação dos cookies no seu dispositivo
(computador). No entanto, tem de ser consciente de que, se desativar a
utilização dos cookies, poderia deixar de poder aceder e utilizar algumas
funções do nosso sítio. As configurações relativas a esta opção podem ser
comprovadas e modificadas mediante os procedimentos de configuração do
navegador utilizado.
Como desativar os cookies?
É possível modificar a configuração do navegador para desativar os cookies
mediante um procedimento muito simples.
Firefox
o Abra o Firefox.
o Clique na tecla “Alt” do teclado.

o Na barra de ferramentas situada na parte superior do navegador,
selecione «Ferramentas» e depois «Opções».
o A seguir selecione o separador «Privacidade».
o Dirija-se a «Configurar Histórico» e depois a «Ajustes personalizados».
Desmarque «Aceitar cookies dos sítios» e guarde as preferências.
Internet Explorer
o Abra o Internet Explorer
o Clique no botão «Ferramentas» e depois em «Opções de Internet».
o A seguir, selecione o separador «Privacidade» e desloque a barra para o
nível de Privacidade que deseja configurar (para cima para bloquear
todos os cookies; para baixo para os permitir todos).
o Clique em «Ok».

Google Chrome
o Abra o Google Chrome.
o Clique no ícone «Ferramentas».
o Selecione «Configuração» e depois «Configuração avançada».
o Selecione «Configuração dos conteúdos» na opção «Privacidade».
o Na opção «Cookies» poderá bloquear parcial ou completamente os
cookies. Acedendo ao separador de «Cookies e dados dos sítios» poderá
procurar e apagar cookies específicos.
ou
o introduza “chrome://settings/cookies” na barra de endereços e clique em
enviar.
Safari
o Abra o Safari.
o Selecione «Preferências» na barra de ferramentas, e selecione o painel
«Segurança» no seguinte quadro de diálogo.
o Na secção «Aceitar cookies» é possível especificar se e quando Safari
aceita os cookies dos sítios. Para ampliar a informação, clique no botão
de Ajuda (identificado com um sinal de interrogação).

