POLÍTICA DE COOKIES
A MAVAM.pt utiliza cookies que permitem melhorar o desempenho e a experiência de navegação do
utilizador.

Qualquer navegador de internet (browser) permite ao utilizador aceitar, recusar ou apagar cookies, através
das definições do próprio navegador. Se optar por desativar os cookies, alguns serviços do nosso website
irão deixar de funcionar, afetando assim a sua experiência de navegação.

Os cookies não contêm informações de identificação pessoal. Ao usar o nosso website está a autorizar o
uso destes cookies.

O que são cookies?

Os cookies são ficheiros de texto com informações relevantes que o browser processa, quando um site é
visitado por um utilizador.

A colocação de cookies ajuda o site a reconhecer o dispositivo (tablet, desktop, telefone móvel, etc.) do
utilizador sempre que acede a este site. Os cookies retêm apenas informação relacionada com as
preferências do utilizador, não revelando informações pessoais.

Tipos de cookies:

Existem vários tipos de cookies com caraterísticas e funções diferentes. São eles:

. Cookies essenciais – São importantes para aceder a áreas específicas do site permitindo uma
navegação correta.

. Cookies de funcionalidade – Os cookies de funcionalidade permitem que as preferências do
utilizador sejam guardadas quando visita o site. Desta forma, não é necessário personalizar o site sempre
que o visita.

. Cookies analíticos – Este tipo de cookies permite analisar a forma como os utilizadores utilizam
o site, conhecer as páginas mais populares e monitorizar o desempenho do site, possibilitando perceber
possíveis mensagens de erro no site. Nunca serão reveladas informações de cariz pessoal.

Redes Sociais

O nosso site contém referências (links) para aplicar às redes sociais externas, tais como Facebook (“plugins sociais”). As funções atribuídas às ligações, especialmente a transmissão de informações e dados do
utilizador, são ativados apenas quando o utilizador clica no respetivo link. Uma vez efetuado esse click no
link da rede social, é estabelecida uma ligação direta com os servidores do mesmo e poderá haver
transferência de dados do utilizador, a partir desse momento a Rede Social será o único responsável pelo
tratamento dos dados do utilizador.

Se tiver a oportunidade de “partilhar” conteúdo do nosso Site com amigos através das redes sociais, como
Facebook e Twitter, poderão ser-lhe enviadas cookies a partir destes Sites. Não controlamos a definição
destas cookies, pelo que sugerimos que verifique outros Sites para obter mais informações acerca das suas
cookies e como geri-las.

