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Política de Cookies da Ordem dos Biólogos 

  

A política de cookies faz parte da nossa política de privacidade. 

No website www.ordembiologos.pt recolhemos e usamos a informação através do uso da tecnologia 

chamada “cookies”. 

Esta Política de Cookies visa informá-lo, enquanto utilizador do nosso website, que utilizamos cookies com 

o objetivo de lhe oferecer uma experiência de navegação otimizada, fluida e adaptada às suas 

necessidades.  

A sua privacidade é muito importante para nós.  

  

Um cookie é um ficheiro de texto que é automaticamente armazenado nos navegadores de internet (web 

browsers) dos utilizadores quando acedem ao nosso website www.ordembiologos.pt.  

Um cookie não é um vírus, nem um Cavalo de Tróia, um worm, spam, spyware ou algo que abra uma 

janela pop-up. 

Cada cookie permite-nos identificar o web browser no servidor, possibilitando o armazenamento de 

informação, por forma a melhorar a experiência dos utilizadores, bem como analisar e rever performances 

do Website. 

Um cookie ajuda-nos a recolher informação sobre os seus hábitos de navegação por forma a facilitar e 

personalizar a navegação de acordo com as suas preferências, nomeadamente eliminando a necessidade 

de introduzir repetidamente as mesmas informações. 

Os cookies geralmente não armazenam informações privadas sobre o utilizador, como dados de cartões 

de crédito ou bancários, documentos de identidade, fotografias, informações pessoais, etc.  

Os dados armazenados são de natureza técnica, como estatísticas, preferências pessoais, personalização 

de conteúdo, etc.  

De qualquer forma, os dados não estão associados ao utilizador ou à pessoa, mas sim ao navegador. Se 

repetir a navegação num mesmo site, mas utilizando um navegador diferente, verá que o site não percebe 

que é o mesmo utilizador de antes. 
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Utilizamos os seguintes tipos de cookies: 

• Cookies de sessão: são cookies temporários, pelo que não fica qualquer registo no disco rígido do utilizador. 

A informação obtida por estes cookies serve para analisar padrões de tráfego do site e identificar problemas 

o que nos permite melhorar o conteúdo do site a navegação. 

• Cookies de análise: recolhem informação sobre o tipo de navegação que se faz, as secções mais visitadas, 

os produtos consultados, tempos de uso, idiomas, etc. 

• Cookies de funcionalidade: as cookies de funcionalidade permitem relembrar as preferências do utilizador 

relativamente à navegação nos Websites, não necessitando, assim, de o reconfigurar e personalizar cada vez 

que o visita; 

• Cookies de publicidade: exibem publicidade com base na navegação feita, no país de origem, idioma, etc. 

• Cookies próprias: são gerados pela página visitada. Utilizados para a reserva em loja para manter a loja 

selecionada pelo utilizador. 

• Cookies de terceiros: são gerados por determinados serviços ou fornecedores, como o Facebook, Twitter, 

etc; são utilizados para distinguir utilizadores e sessões; para determinar novas visitas, sessões; armazenam 

a fonte de tráfego para explicar como o utilizador chega ao nosso site; são utilizados para identificar 

utilizadores e prevenir usos fraudulentos de dados de utilizadores e proteger dados de utilizadores de 

terceiros; são utilizados para personalizar publicidade em redes de Publisher; e são utilizados para permitir 

ao site recordar preferências de navegação, idioma, região, etc. 

  

A maior parte dos navegadores estão configurados de modo a aceitarem cookies. 

Caso pretenda poderá alterar a configuração no seu browser. Caso opte por desativar as cookies que 

utilizamos, tal ato poderá ter impacto na navegação, nomeadamente, poderá experimentar uma 

navegação limitada e não receber informação personalizada no decurso da utilização. 

É possível permitir, bloquear ou eliminar as cookies instaladas no seu equipamento através das opções 

do browser. 

Caso utilize diversos dispositivos (telefone, tablet ou computador pessoal) para aceder à nossa plataforma 

deverá ter em consideração que cada browser em cada aparelho está definido de acordo com as suas 

preferências de cookies. 

  

Reservamos o direito de alterar sem aviso prévio o conteúdo desta política de cookies, sendo por isso aconselhado a 

todos os utilizadores que a revejam periodicamente. 
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