Política de Cookies
INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA QUE OPERA O WEBSITE
O Utilizador fica informado de que o website https://www.plm.pt (o “Website”) é gerido pela
empresa PLM Plural S.A. (NIPC° 500 642 605), com sede na Urbanização Chave, Lote K 21,
Fracção B 3810-081, Aveiro Tel. 234 481 399. Pode obter mais informações sobre a PLM através
do envio de um email para o seguinte endereço de correio eletrónico geral@plm.pt.
“Utilizador", "Sua" e "Você" significa o visitante, na sua qualidade de Utilizador do nosso
Website.“Utilizador", "Sua" e "Você" significa o visitante, na sua qualidade de Utilizador do
nosso Website.
Quando o Utilizador visita o nosso website https://www.plm.pt, alguns cookies ou outras
tecnologias de monitorização podem ser armazenadas no seu dispositivo (computador, tablet
ou smartphone).
Esta Política de Cookies contém informações sobre o que são os cookies, o tipo de cookies
utilizados pela PLM no site www.plm.pt e a finalidade de tal uso, e as suas escolhas em
relação aos cookies.
Esta Política de Cookies deve ser lida em conjunto com a Política de Proteção de
Dados da PLM e o Aviso Legal e as Condições de Utilização da PLM.

O QUE SÃO COOKIES E OUTRAS TECNOLOGIAS DE
RASTREAMENTO?
Cookies são pequenos ficheiros de texto que contêm dados gerados quando o Utilizador
navega num website e é instalado no seu navegador de internet. As outras tecnologias de
rastreamento, como web beacons, pixels ou clear gifs, funcionam de forma semelhante aos
cookies. Os cookies e outras tecnologias de rastreamento são usados para monitorizar a sua
atividade num website, permitindo-nos (através de cookies primários) ou através de terceiros
(através de cookies de terceiros) recolher informações sobre a forma como utiliza o website e
melhorar a forma como ele funciona e como se processa a visita do Utilizador ao nosso
website.
Existem dois tipos de cookies: cookies de sessão e cookies persistentes.
•
•

Os cookies de sessão são temporários e, portanto, automaticamente eliminados do seu
dispositivo sempre que você fecha o navegador;
Os cookies persistentes permanecem no seu dispositivo por um período especificado no
cookie e são ativados sempre que visitar o website que o instalou.

QUE TIPO DE COOKIES USAMOS E PARA QUE FINALIDADE?
Quando navega no nosso website, usamos os seguintes tipos de cookies:
1. Cookies estritamente necessários
Estes cookies são necessários para o bom funcionamento dos serviços prestados no website.
Eles são utilizados para fornecer as funcionalidades básicas do site, como por exemplo
recordar informação introduzida num formulário ou permitir o acesso de cada Utilizador à
respetiva conta pessoal.
Se desativar esses cookies, não poderá continuar a utilizar esses recursos, e o website pode
não funcionar com a eficiência necessária.

2. Cookies de desempenho
Estes cookies são utilizados para recolher dados anónimos para fins estatísticos. Permitem-nos
medir a audiência no website e analisar a forma como os visitantes navegam pelo website
(número de visitantes do website, número de visitantes por página, tempo em cada página,
áreas onde são feitos os cliques, medição da eficácia da publicidade...).
Também são utilizados para detetar problemas com o navegador de internet ou qualquer outra
dificuldade. Estes cookies ajudam-nos a melhorar o nosso website e a melhorar a sua
experiência de navegação.
Utilizamos o cookie_ga do Google Analytics.
3. Cookies de personalização ou funcionalidade
Esses cookies são usados para lembrar as suas escolhas, configurações e preferências de
conteúdo no site [como seus nomes de usuário, idioma, região, fuso horário, opções de
personalização ...] e oferecer-lhe uma experiência de navegação personalizada, adaptando o
conteúdo do site para si.
Se você desativar esses cookies, não poderemos oferecer determinados recursos, e algumas
páginas do site podem não funcionar corretamente.
4. Cookies de Segmentação ou publicidade
Esses cookies são usados para adaptar a publicidade às suas preferências e torná-la mais
relevante. Eles também podem limitar o número de vezes que você vê um anúncio, embora
eles não limitem o número de anúncios que você vê.
Alguns desses cookies são instalados por nós, e você pode modificar as suas configurações de
cookie em qualquer momento.
Alguns cookies de marketing e publicidade também podem ser exibidos no seu navegador por
terceiros.
5. Cookies de terceiros
Em alguns casos, recorremos a terceiros para gerir os nossos cookies. Terceiros também
podem usar seus próprios cookies ou outras tecnologias de rastreamento para recolher
informações sobre a sua atividade no website, em particular para fornecer aos Utilizadores
anúncios personalizados nos seus próprios sites.
Alguns cookies de redes sociais também podem ser instalados no seu dispositivo para permitir
a interação em redes sociais, como o Facebook ou o Twitter. Não estamos de forma alguma
envolvidos na implementação e funcionamento desses cookies e não temos acesso nem
controlo sobre esses cookies de terceiros. Esses cookies estão sujeitos às suas próprias
políticas de cookies, que estão disponíveis em cada site de terceiros e para as quais
remetemos.
Portanto, não somos responsáveis pelos dados recolhidos por esses cookies e não podemos
fornecer-lhe mais informações sobre a natureza das informações recolhidas por esses cookies
de terceiros.
Usamos plug-ins de redes sociais para partilha de conteúdos, que podem pedir ou colocar um
cookie no seu navegador.

AS SUAS ESCOLHAS EM RELAÇÃO A COOKIES
O Utilizador tem várias opções para controlar ou limitar a forma como nós ou terceiros usam
cookies:
•
•
•

Com exceção dos cookies estritamente necessários, pode escolher se aceita ou não os
nossos cookies antes o website os começar a utilizar;
Pode optar por eliminar todos ou alguns cookies do seu dispositivo através das
configurações do seu navegador;
Pode optar por evitar que cookies sejam instalados no seu dispositivo através das
configurações do seu navegador.

Para saber mais sobre como gerir a utilização de cookies no seu navegador, siga os seguintes
links para cada navegador:

•
•
•
•
•

Internet Explorer
Chrome
Safari
Mozilla Firefox
Opera

Tenha em atenção que, se optar por bloquear ou desativar alguns ou todos os cookies que
utilizamos, o nosso website poderá não funcionar corretamente e poderá não conseguir usufruir
de todos os serviços e funcionalidades disponibilizadas através da utilização de cookies.
Se pretender saber mais sobre cookies e sobre como os gerir, visite os seguintes
websites: www.youronlinechoices.eu e www.allaboutcookies.org, onde poderá obter mais
informações sobre como controlar ou excluir cookies de acordo com as suas preferências.
Poderá também excluir todos os cookies que já estão no seu computador e poderá impedir na
maioria dos navegadores a colocação de cookies. Caso o faça, no entanto, talvez seja
necessário ajustar manualmente algumas preferências cada vez que visitar um website e ou
perder alguns serviços e funcionalidades.
Se quiser revogar o consentimento clique aqui.

CONTACTE-NOS
Se você tiver alguma dúvida, comentário ou preocupação sobre esta Política de Cookies e
sobre a forma como a PLM usa cookies e outras tecnologias de rastreamento, entre em
contato connosco para:
PLM Plural S.A.
Urbanização Chave, Lote K 21, Fracção B
3810-081 Aveiro
Portugal
Ou envie-nos um email para: geral@plm.pt.

