Política de Cookies
O nosso website utiliza cookies e outros ficheiros parecidos a cookies para melhorar a qualidade do website
e dos serviços prestados ao Utilizador.
1.

O QUE SÃO E PARA SERVEM OS COOKIES?

Um cookie consiste num pequeno ficheiro de texto que um website envia para o seu computador, para
permitir ao website armazenar informação (ex.: nome, telefone, email) que identifique especificamente cada
um dos nossos Utilizadores.
Ao transferir estes cookies, a 360imprimir confere-lhe um código de cliente único e um localizador de
historial. Adicionalmente, os dados pessoais recolhidos através dos cookies são apresentados ao Utilizador,
no momento em que consultam outros produtos, a fim de [inserir qual a finalidade associada!]
As informações que armazenamos, sejam automaticamente, sejam as inseridas directamente por si,
permitem-nos personalizar e melhorar continuamente a experiência de utilização do nosso website.
O cookie também nos ajuda a recordar as suas atividades passadas, a reter os dados da sua conta e a
apresentar-lhe determinados elementos presentes no nosso website e ofertas especiais com base nos seus
interesses e preferências.
O Utilizador pode sempre eliminar os cookies e configurar o seu browser para recusar todos os cookies ou
para exibir uma mensagem sempre que seja enviado um cookie. Se o Utilizador reconfigurar o seu browser
poderá perder o acesso a algumas das características e funcionalidades do website, e poderá não ser capaz
de beneficiar de todas as características do website.
2.

QUE TIPO DE COOKIES UTILIZA A 360IMPRIMIR?

Os cookies utilizados no website da 360imprimir são utilizados para diversos fins. Todas as informações
pessoais obtidas através de cookies estarão sujeitas às disposições da Política de Privacidade e serão
complementadas por esta Política de Cookies.
Alguns cookies são absolutamente necessários para navegar no site, usar os seus serviços e executar as
suas funcionalidades. Outros cookies não são essenciais, podendo ser utilizados para fins analíticoestatísticos ou de marketing.
Descrevem-se, de seguida, os cookies utilizados pelo nosso website:
a)

b)

c)

Cookies permanentes: São cookies que ficam armazenados ao nível do browser dos seus
dispositivos electrónicos de acesso (PC, mobile e tablet) e que são utilizados sempre que faz uma
nova visita ao site da 360imprimir. São utilizados, geralmente, para direccionar a navegação aos
interesses do utilizador, permitindo-nos prestar um serviço mais personalizado;
Cookies de sessão: São cookies temporários que permanecem no arquivo de cookies do
navegador até sair do website, pelo que não fica qualquer registo no disco rígido do utilizador. A
informação recolhida por estes cookies serve para analisar padrões de tráfego do site, permitindonos identificar problemas e fornecer uma melhor experiencia de navegação;
Cookies de análise: São cookies que não recolhem ou armazenam informações pessoais do
utilizador (por exemplo, nome ou endereço), pelo que não podem ser usadas para identificar os
utilizadores. Pelo contrário, consistem em cookies que permitem quantificar o número de
utilizadores e realizar a medição e análise estatística de como os utilizadores usam o serviço
oferecido. Permitem, assim, à 360imprimir analisar a navegação no seu website, com o objectivo
de melhorar o fornecimento de produtos ou serviços que lhe disponibilizamos.

Os cookies utilizados pela 360imprimir no seu site podem, ainda, distinguir-se entre:
- Cookies próprios: são cookies de sessão que permitem armazenar a informação de categoria para
mostrar as páginas de forma mais rápida. Exemplo destes cookies são os IDs de sessão no servidor.
São estes cookies que, ademais, indicam se o utilizador autoriza o uso de cookies.

- Cookies de terceiros: são cookies utilizados para distinguir utilizadores e sessões e para determinar
novas visitas e sessões. Possibilitam armazenar a fonte de tráfego para explicar como o utilizador chega
ao site. São frequentemente utilizados para identificar utilizadores e prevenir usos fraudulentos de dados
de utilizadores e proteger dados de utilizadores de terceiros, para personalizar publicidade em redes de
Publisher, além de que permitem ao site recordar preferências de navegação, idiomas e região de
acesso. A 360imprimir não exerce qualquer controlo sobre os cookies nem sobre os códigos de ação
usados por empresas terceiras. A 360imprimir também não recebe nenhuma informação pessoal
recolhida por estes anunciantes quando usam códigos de ação e cookies, nem tão pouco partilha

informação pessoal que o possa identificar, como o seu nome, o seu número de telefone ou o seu
endereço, com estas empresas, excetuando nos casos cobertos por esta política.
3.

O QUE IMPLICA NÃO AUTORIZAR OS COOKIES?

Ao utilizar o nosso site, está a consentir no uso de cookies, nos termos desta Política e da nossa Política
de Privacidade. Todos os browsers permitem ao utilizador aceitar, recusar ou apagar cookies,
nomeadamente através da selecção das definições apropriadas no respectivo navegador. Pode configurar
os cookies no menu “opções” ou “preferências” do seu browser.
Note-se, no entanto, que, ao desactivar cookies, pode impedir que alguns serviços da web funcionem
correctamente, afectando, parcial ou totalmente, a navegação no website, o que terá um impacto na sua
experiência de utilização do nosso site.

4. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
A Binary Subject, S.A. não garante, nem se responsabiliza pelos danos e prejuízos, de qualquer natureza,
e que resultem das seguintes circunstâncias:
a) Falta de funcionamento do site ou funcionamento incorrecto das páginas;
b) Inutilidade, desadequação ou invalidade dos serviços e conteúdos oferecidos no site;
c) Em Resultados e expectativas do utilizador;
d) Existência de vírus ou programas no computador do utilizador.
A Binary Subject, S.A. não será, em qualquer circunstância, incluindo negligência, responsável por perda
de negócio, de acesso, de benefícios, de dados, por danos indirectos, secundários, especiais ou
consequentes que resultem do acesso ou do uso de serviços do site, ou que de outra forma se encontrem
dentro do seu âmbito.
Do mesmo modo, a 360imprimir não é responsável pelas acções de terceiros, incluindo nossos anunciantes
e partes de negócios. Alguns dos cookies utilizados no site são de terceiros, não sendo a 360imprimir
responsável por tais cookies.
Para mais informações sobre limitação da responsabilidade da 360imprimir e sobre a responsabilidade do
cliente ou do utilizador do site da 360imprimir, consulte os Termos e Condições de Utilização do Site
360imprimir.
5.

COMO PODE FICAR A CONHECER AS ACTUALIZAÇÕES DESTA POLÍTICA?

A 360imprimir reserva-se o direito de, a qualquer altura, proceder a reajustamentos ou actualizações à
presente política de cookies. Para estar sempre a par das regras aplicáveis uso de cookies consulte o nosso
site www.360imprimir.pt.
A utilização dos serviços após estas alterações implica a aceitação da política de cookies e futuras
actualizações.
6.

LINKS

Para obter mais informações sobre cookies e a respetiva utilização, sugerimos que consulte os seguintes
links, que apenas se encontram em versão inglesa:
Microsoft Cookies Guide
All About Cookies

