Política de Privacidade e Política de Cookies
AOcasiãofazoCopo.pt
Ao entrar neste site concorda com a Política de Privacidade e Política de
Cookies abaixo indicados.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A Primedrinks garante aos Utilizadores deste site o respeito pela sua privacidade.
PRIVACIDADE DE DADOS
Nenhuma informação relativa a qualquer titular singular identificado ou
identificável, directa ou indirectamente, será recolhida pela PrimeDrinks, salvo
indicação em contrário pelo próprio.
Ao fornecer Dados Pessoais à PrimeDrinks, o titular autoriza que os dados
fornecidos sejam processados informaticamente e utilizados pela PrimeDrinks
S.A., para o envio de informação de marketing e novos produtos, bem como
receber descontos, ofertas e ações promocionais no meu email, telemóvel ou via
sms/mms.
INFORMAÇÃO ANÓNIMA
Em alguns casos a PrimeDrinks poderá proceder à recolha e tratamento de
informações em base de dados, sobre qualquer titular, sem que este seja
identificado pessoalmente:
- O domínio de internet a partir do qual um titular acedeu ao website
PrimeDrinks;
- O endereço de IP;
- O tipo de browser e sistema operativo que utiliza;

- A data e hora de visita ao website AOcasiaoFazoCopo;
- As páginas visitadas neste website;
- O endereço do website a partir do qual nos visitou.
ALTERAÇÕES DE POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A Primedrinks, reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento, a Política de
Privacidade. As alterações serão sempre publicadas nesta página, de forma a que
os utilizadores saibam sempre a prática de recolha de informações utilizada pela
PrimeDrinks; quais as informações recolhidas, como são usadas depois essas
informações e em que circunstâncias.

POLÍTICA DE COOKIES
O QUE SÃO COOKIES?
"Cookies" são ficheiros de dados que um website envia para o seu computador
enquanto está a visitar esse website. Estes ficheiros de dados incluem informação
que permite memorizar dados importantes que tornarão a sua navegação mais
eficiente e útil. Este website utiliza cookies para fins diversos, nomeadamente
para obter dados de carácter não pessoal dos visitantes online.

COMO SÃO UTILIZADOS OS COOKIES?
Os visitantes deste website utilizam diferentes computadores e browsers Web.
Para tornar as suas visitas o mais simples possível, é guardado automaticamente
um registo do tipo de browser (por exemplo, Internet Explorer, Google Chrome) e
do sistema operativo (por exemplo, Windows, Macintosh) utilizados e o nome do
domínio do seu fornecedor de serviços Internet.

E SE O UTILIZADOR NÃO QUISER ACEITAR OS COOKIES?

Se o utilizador não quiser aceitar os cookies, poderá configurar o seu computador
para que seja avisado sempre que um cookie esteja a ser enviado ou desativar
todos os cookies através do seu browser. O utilizador deve verificar o menu de
AJUDA do seu browser para descobrir a melhor forma de alterar ou atualizar os
seus cookies. Para mais informações sobre cookies e sobre como impedir que
estes sejam instalados ou sobre como apagar os cookies existentes do seu disco
rígido, o utilizador poderá visitar o seguinte
website:http://www.allaboutcookies.org.

HYPERLINKS
Para facilitar a sua acessibilidade, a Primedrinks pode incluir links para outros
sites na internet. Quando utilizar os links para esses sites, deverá rever e aceitar
as regras desse site antes de o utilizar. Não nos é possível garantir a qualidade
dos mesmos, nem assumimos qualquer responsabilidade pelo conteúdo ou
demais funcionalidades desses sites.

POLÍTICA DE ATUAÇÃO
Está expressamente proibida a utilização do website para fins ilegais ou
quaisquer outros fins que possam ser considerados indignos da imagem da
Primedrinks. A usurpação, contrafação, aproveitamento do conteúdo usurpado
ou contrafeito, a identificação ilegítima e concorrência desleal são puníveis
criminalmente.

DISPOSIÇÕES GERAIS
Se qualquer disposição dos presentes Termos e Condições for considerada nula
por qualquer tribunal, a invalidade dessa disposição não afeta a validade das
disposições restantes dos Termos e Condições, que permanecerão em pleno
vigor.

LEI E FORO
Os Termos e Condições serão regidos, executados e interpretados em

conformidade com a lei Portuguesa, nomeadamente, o Código do Direito de
Autor e dos Direitos Conexos, o Código da Propriedade Industrial e a Lei da
Criminalidade Informática. As partes desde já acordam que será competente o
tribunal judicial da Comarca de Lisboa para qualquer ação decorrente ou relativa
à utilização deste website.

Termos e Condições atualizados em: 21 de dezembro de 2016 e redigidos de
acordo com o novo Acordo Ortográfico.

