DECLARAÇÃO DE COOKIES DO WEBSITE WWW.AGUASDECASCAIS.PT

Sabemos que os utilizadores do nosso website se preocupam como as suas informações pessoais são usadas
e/ou partilhadas e por isso agradecemos a sua confiança na forma transparente e cuidadosa como gerimos
este assunto.
O website www.aguasdecascais.pt é propriedade da AdC – Águas de Cascais, S.A. (Águas de Cascais).
A presente Declaração de Cookies explica o que são e como utilizamos os Cookies e/ou tecnologias semelhantes na
navegação do nosso website ou qualquer website ou aplicativo disponibilizado nesta plataforma, bem como quais são
os seus direitos para controlar a sua utilização, sendo parte integrante da Política de Privacidade da Águas de Cascais.
O que são Cookies?
Cookies são pequenos ficheiros de texto colocados no computador ou dispositivo móvel do utilizador, quando este
visita um website. Os Cookies recolhem apenas informação relacionada com a atividade do utilizador no website.
Como tal, não recolhem informação que identifique os seus utilizadores.
Função dos Cookies
Os Cookies são utilizados para ajudar a determinar a utilidade, o interesse e o número de utilizações dos websites,
permitindo uma navegação mais rápida e eficiente, ao eliminar a necessidade de introduzir repetidamente as mesmas
informações.
Os Cookies definidos pelo proprietário do website (neste caso, a Águas de Cascais) ou pelo provedor de serviços são
chamados de "Cookies de primeira parte". Os Cookies definidos por outras partes que não o proprietário do website,
nomeadamente alguns fornecedores ou prestadores de serviços, são chamados de "Cookies de terceiros". Os Cookies
de terceiros permitem que recursos ou funcionalidades de terceiros sejam fornecidos no ou através do website ou
serviço que está a ser utilização. Os terceiros que definem esses Cookies, podem reconhecer o seu computador
quando visita o website ou serviço em questão e também quando visita determinados websites ou serviços.
A Águas de Cascais não é responsável pelo conteúdo e veracidade das políticas de privacidade de terceiros
eventualmente incluídos neste website.

O website www.aguasdecascais.pt utiliza Cookies?
Sim. Utilizamos Cookies para melhorar a experiência de utilização/navegação do nosso website.
Os nossos prestadores de serviços – The Rocket Science Group (Mailchimp - Newsletter) e Google Analytics
(estatísticas) e EPAL – Empresa Portuguesa de Águas Livres, S.A. (Área de Cliente), também podem usar Cookies
para recolher informações sobre as suas visitas ao nosso website para medir a eficácia das nossas atividades online.
No entanto, as informações recolhidas por esses prestadores de serviços, não incluem informações pessoais que
permitam que o utilizador seja especificamente identificado.
A Águas de Cascais não utiliza Cookies para fazer publicidade no seu website nem disponibiliza Cookies a terceiros
para quaisquer efeitos publicitários ou outros efeitos.
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Como são utilizados os Cookies armazenados em www.aguasdecascais.pt?
Os Cookies são utilizados para manter a informação do utilizador, melhorar a sua experiência de navegação, auxiliar
no preenchimento de formulários e também recolher alguns indicadores de performance do website. Os Cookies
armazenados no nosso website, não serão disponibilizados pela Águas de Cascais a terceiros. A Águas de Cascais
compromete-se a utilizar os Cookies, apenas para as finalidades descritas neste ponto e apenas com o consentimento
prévio e expresso dos utilizadores da plataforma.
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Como posso controlar os Cookies?
Os utilizadores do website www.aguasdecascais.pt têm o direito de aceitar ou rejeitar os Cookies.
Os principais navegadores de internet (Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Firefox) permitem controlar as
definições para aceitar ou recusar os Cookies armazenados no seu dispositivo, bem como a sua eliminação imediata.
Se optar por rejeitar os Cookies, pode continuar a navegar no nosso website, embora o seu acesso a algumas
funcionalidades e áreas possa não funcionar em pleno.
Devo ou não aceitar a utilização de Cookies?
A aceitação da utilização dos Cookies é totalmente recomendada, para garantir o correto funcionamento do website e
de todas as suas funcionalidades.
Onde posso obter mais informações sobre a Política de Cookies?
Se tiver alguma dúvida sobre o uso de Cookies pela Águas de Cascais, envie-nos um e-mail para
geral@aguasdecascais.pt.
Pode obter mais informação sobre Cookies aqui http://www.allaboutcookies.org/.

Declaração de Cookies do website www.aguasdecascais.pt
Documento atualizado a 24 de maio de 2018.

