1.
1.1.

POLÍTICA DE COOKIES
A presente Política de Cookies aplica-se a todas as visitas e utilizações do Website www.novadis.pt

(o “Website”), da titularidade exclusiva da Novadis Unipessoal Lda., sociedade comercial com o número
único de pessoa colectiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira,
504350900, com sede na Rua Mártires da Pátria, nº 5, em Leiria Gare, 2415-426 Leiria (a “Novadis”).
1.2.

Ao utilizar o Website, o utilizador concorda com a presente Política de Cookies e com a

consequente utilização de cookies de acordo com as condições aqui descritas.
1.3.

A Política de Cookies da Novadis poderá ser alterada. Tais alterações ou aditamentos à Política de

Cookies produzirão efeitos imediatos, após a sua publicação no Website da Política de Cookies modificada.
Recomenda-se aos utilizadores do Website a leitura da Política de Cookies com regularidade de forma a
manterem-se informados acerca de possíveis alterações.

2.
2.1.

COOKIES UTILIZADOS NO WEBSITE
Os Cookies são pequenos ficheiros de textos que o dispositivo de acesso guarda quando o

utilizador visita o Website.
2.2.

O presente Website utiliza cookies que recolhem informações genéricas e que permitem melhorar

o desempenho e a experiência do utilizador e para os seguintes fins:
Cookies funcionais: são cookies utilizados para melhorar a experiência dos utilizadores do Web site,
proporcionando uma experiência sem interrupções. A título de exemplo, é utilizado um cookie para
recordar a informação enviada na página inicial de confirmação da idade do utilizador. Sem este
cookie, o utilizador teria de reenviar a página de confirmação da idade antes de aceder a cada página
do Website.
Cookies analíticos: os cookies analíticos permitem analisar a forma como os utilizadores utilizam o
Website, que por conseguinte, permitem à Novadis melhorar o funcionamento e facilitar a utilização
do Website. Estes cookies de processamento de dados obtidos através do Website são utilizados
apenas para efeitos de criação e de análise estatística, e são tratados de uma forma anónima, ou
seja, sem nunca recolher informação de carácter pessoal do utilizador. A Novadis não processa dados
pessoais dos utilizadores nem através dos cookies, nem de outros processos do Website.

3.
3.1.

ALTERAÇÃO DAS DEFINIÇÕES – Gestão dos Cookies pelo utilizador
Ao alterar as definições do navegador, o utilizador pode configurar a recepção de uma notificação

aquando da gravação de cookies no seu computador. É ainda possível definir a não aceitação de cookies
deste Website. No entanto a não aceitação de cookies deste Website limitará o acesso e a utilização de
determinadas funcionalidades do mesmo.

4.
4.1.

DISPOSIÇÕES DIVERSAS
A Novadis sugere aos utilizadores a leitura dos termos e condições de utilização do Website (as

“Condições”) disponíveis em Termos e Condições e da Política de Privacidade disponível em Política de
Privacidade.
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