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POLÍTICA DE COOKIES
Esta política descreve a forma como os cookies e tecnologias similares são utilizados no site
Carlos Simões, Lda., disponível no endereço carlossimoes.pt, e como o utilizador pode gerir e
configurar a sua instalação.
Última revisão: 11 de março de 2022
1. RESPONSÁVEL PELO WEBSITE E CONTACTOS
A entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais disponibilizados no website
carlossimoes.pt é a empresa Carlos Simões, Lda., sociedade por quotas com sede na Estrada
Nacional 116 – Edifício Carlos Simões, nº 37 – Paz – 2644-012 Mafra, matriculada na
Conservatória do Registo Predial e Comercial de Mafra com o número único de matrícula e de
pessoa coletiva 502 265 078.
Se tiver alguma dúvida sobre o tratamento de dados pessoais efetuado no nosso site ou se
pretender exercer os seus direitos neste domínio, poderá contactar-nos através do e-mail
comercial@carlossimoes.pt ou por carta enviada para a sede da Carlos Simões, Lda., na
Estrada Nacional 116 – Edifício Carlos Simões, nº 37 – Paz – 2644-012 Mafra.
2. O QUE SÃO COOKIES
Os cookies são pequenos ficheiros de texto que podem ser armazenados no equipamento de
um utilizador e que podem depois ser recuperados por um servidor web a partir do
equipamento. Os cookies permitem que os servidores web façam certas coisas, como recordar
que um utilizador entrou na plataforma. Alguns cookies permitem que nós e os fornecedores
do serviço mantenhamos um registo das atividades de navegação dos utilizadores do site e
que associemos certas atividades a uma sessão.
Alguns cookies são temporários, o que significa que apenas estarão ativos enquanto o
utilizador tiver o seu browser aberto. Outros, os chamados cookies persistentes, mantêm-se
no seu computador por períodos mais longos, ou até os excluir nas definições do seu browser.
O nosso site utiliza tanto cookies temporários, como persistentes.

iNSpiFleDByyou
CARLOS SIMOES, LDA.



EN 116 ED CaTlos Simões, 37 . Paz 2ó44012 MAFRA TEL (+351) 261817 750 FAX |+351) 261817 759 comercial®carlossmoes pi L www carlossimoes pt
NIF

502 265 078 Capiial S«ial 2 50 Cxm,00€ . Ma`iiculada r\a ConservatórHa do Registo Comercial de Mafta

sob o n Q 987

â

ciTROÉn
3. QUE COOKIES UTILIZAMOS
No site carlossimoes.pt utilizamos os seguintes tipos de cookies:
COOKIES NECESSÁRIOS
Estes cookies são essenciais para que possa navegar no site e utilizar as suas funcionalidades.
São utilizados para identificar comportamentos irregulares na página, impedir atividades
fraudulentas e melhorar a segurança, e também para permitir que o banner de gestão de
cookies funcione corretamente.
Pode configurar o seu browser para bloquear estes cookies ou para o alertar sobre eles, mas
algumas partes do site poderão não funcionar corretamente se os desativar.
Nome
cookielawinfo-checkboxnecessary

Entidade
carlossimoes.pt

cookielawinfo-checkboxfunctional

carlossimoes.pt

cookielawinfo-checkboxperformance

carlossimoes.pt

cookielawinfo-checkboxanalytics

carlossimoes.pt

cookielawinfo-checkboxadvertisement

carlossimoes.pt

cookielawinfo-checkboxothers

carlossimoes.pt

Descrição
Vida útil
Utilizado para registar o
1 ano
consentimento do utilizador
para os cookies na categoria
"Necessário".
Utilizado para registar o
1 ano
consentimento do utilizador
para os cookies na categoria
"Funcional".
Utilizado para registar o
1 ano
consentimento do utilizador
para os cookies na categoria
"Desempenho".
Utilizado para registar o
1 ano
consentimento do utilizador
para os cookies na categoria
"Analíticos".
Utilizado para registar o
1 ano
consentimento do utilizador
para os cookies na categoria
"Publicidade".
Utilizado para registar o
1 ano
consentimento do utilizador
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viewed_cookie_policy

carlossimoes.pt

para os cookies na categoria
"Outros".
Utilizado para assinalar que
a mensagem do banner de
cookies foi exibida.

1 ano

COOKIES ANALÍTICOS
Estes cookies ajudam-nos a compreender como os visitantes navegam pelo site e o que
podemos fazer para melhorar os conteúdos aí apresentados. Permitem-nos contar as visitas ao
site e identificar as diferentes fontes de tráfego, fornecendo informação sobre quais são as
páginas mais e menos visitadas, os links clicados e como os visitantes navegam pelo site.
Nenhuma destas informações pode ser utilizada para o identificar. A informação recolhida é
agregada e, portanto, anónima. Se não permitir estes cookies, não saberemos quando visitou
o nosso site.

Nome
_ga

Entidade
carlossimoes.pt

_gat_gtag_UA_109022696_1
_gid

carlossimoes.pt
carlossimoes.pt

Descrição
Utilizado para identificar o
utilizador e acompanhar a
sua navegação nas páginas
visitadas, extraindo dados
que ajudam a melhorar a
sua experiência no
website.

Vida útil
2 anos
1 minuto
1 dia

COOKIES FUNCIONAIS
Estes cookies são necessários para oferecer determinadas funcionalidades quando acede ou
usa o website e os seus serviços, como por exemplo escolher as suas preferências em matéria
de cookies. Se não permitir estes cookies, é possível que essas funcionalidades não funcionem
corretamente.
Nome
viewed_cookie_policy

Entidade
carlossimoes.pt

Descrição
Utilizado para lembrar as
preferências do utilizador
quanto à aceitação de
cookies.

Vida útil
1 ano
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themify-popup-2247

carlossimoes.pt

Utilizado para controlar
quantas vezes o mesmo
popup é exibido ao visitante
do site.

sessão

4. QUE INFORMAÇÃO RECOLHEMOS
Através dos cookies e outros sistemas semelhantes, recolhemos informação sobre o visitante,
a qual pode incluir dados sobre o browser utilizado, o sistema operativo do equipamento de
acesso, o site de origem do acesso, a data e hora de acesso, o endereço IP, o fornecedor de
internet utilizado pelo visitante e outras informações deste tipo.
A Carlos Simões Lda. não tem acesso a esses dados individualmente e apenas os analisa de
forma agregada, como informação estatística e anónima.
A lei diz que podemos armazenar cookies no seu dispositivo se forem estritamente necessários
para o funcionamento do site. Para todos os outros tipos de cookies precisamos da sua
permissão.
5. COMO PODE DESATIVAR OU ELIMINAR COOKIES
Além das opções que lhe são apresentadas no painel de preferências que vê quando acede
pela primeira vez ao site, para aceitar, rejeitar ou configurar os cookies não essenciais, pode
ainda configurar o seu browser para aceitar, recusar ou apagar cookies.
Pode fazer essa configuração no menu “preferências” ou “opções” do browser que usa. No
entanto, em alguns casos, a desativação de cookies pode afetar a navegação no site,
impedindo que alguns serviços, como a exibição de conteúdos ou a disponibilização de
serviços externos, funcionem corretamente.
Na secção de ajuda do seu browser, encontra também informações sobre como ativar o
“modo privado” e como bloquear determinados cookies. Saiba como desativar os cookies nos
diferentes browsers, nos links abaixo:
•

Chrome (inserir link para https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt)
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•

Explorer (inserir link para https://support.microsoft.com/pt-pt/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10)

•

Firefox (inserir link para https://support.mozilla.org/pt-PT/kb/ativar-desativar-cookieswebsites-utilizam-monitorizar-preferencias)

•

Safari (Apple) (inserir link para https://support.apple.com/ptpt/guide/safari/sfri11471/mac)

•

Opera (inserir link para https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies)

•

Edge (inserir link para https://support.microsoft.com/pt-pt/help/4468242/microsoft-edgebrowsing-data-and-privacy-microsoft-privacy)

BANNER COOKIEYES – CONFIGURAR EM PORTUGUÊS
1. Manter só as informações e opções relativas às categorias de cookies existentes no site:
necessários, analíticos, funcionais e de publicidade.
2. No banner que aparece inicialmente, colocar este aviso:
Este website utiliza cookies
Se escolher “Aceitar” estará a consentir que instalemos cookies para melhorar a sua
experiência de utilização do nosso site, obter dados estatísticos e lhe apresentar
publicidade personalizada. Saiba mais na política de cookies (link)
3. No banner que aparece inicialmente, colocar os botões seguintes:
Aceitar (ou aceitar todos)
Recusar (ou recusar todos)
Configurar
4. Os botões “Aceitar” e “Recusar” têm de ter o mesmo destaque e cor (não colocar o
“aceitar” mais atrativo).
TEXTO SEGUINTE (ACESSÍVEL QUANDO SE ESCOLHE “CONFIGURAR”)
Este website utiliza cookies para melhorar a sua experiência de navegação e obter dados
estatísticos. Os cookies categorizados como necessários são armazenados no seu browser, pois
são essenciais para permitir o correto funcionamento do site. Os restantes cookies apenas
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serão armazenados no seu browser com o seu consentimento. Selecione quais os tipos de
cookies que pretende autorizar:
COOKIES NECESSÁRIOS
Estes cookies são essenciais para que o site funcione corretamente, assegurando
funcionalidades básicas e de segurança do site, de forma anónima.
COOKIES ANALÍTICOS
Estes cookies ajudam-nos a compreender como os visitantes interagem com o site. Permitemnos contar as visitas ao site e identificar as diferentes fontes de tráfego, saber quais são as
páginas mais e menos visitadas e os links clicados, entre outras informações. Nenhum destes
dados pode ser utilizado para o identificar. A informação recolhida é agregada e, portanto,
anónima. Se não permitir estes cookies, não saberemos quando visitou o nosso site.
COOKIES FUNCIONAIS
Estes cookies são necessários para oferecer determinadas funcionalidades quando acede ou
usa o site e os seus serviços, como por exemplo escolher as suas preferências em matéria de
cookies. Se não permitir estes cookies, é possível que essas funcionalidades não funcionem
corretamente.
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