
 

 

POLíTICA DE PRIVACIDADE E COOKIES 

A Sigalabor utiliza cookies no portal da Sigalabor. A partir do dia 17-05-2018 os cookies estão 

por defeito desativados. Ajude-nos a melhorar os websites e ative-os em definições. Caso os 

ative estará a aceitar a presente política e a consequente utilização de cookies de acordo com 

as condições descritas bem como o disposto no documento “Política de Utilização do Sítio e 

Área de Cliente” e também no documento “Política de Proteção de Dados Pessoais“. 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Todas as suas informações pessoais recolhidas, serão usadas para o ajudar a tornar a sua visita 

no nosso site a mais produtiva e agradável possível. 

A garantia da confidencialidade dos dados pessoais dos utilizadores do nosso site é importante 

para a Sigalabor. 

Todas as informações pessoais relativas a membros, assinantes, clientes ou visitantes que 

usem os Portais serão tratadas em concordância com o Regulamento Geral de Proteção de 

Dados (RGPD) (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016. 

A informação pessoal recolhida pode incluir o seu nome, e-mail, número de telefone e/ou 

telemóvel, morada, data de nascimento e/ou outros. 

O uso dos Portais da Sigalabor Lda, e ainda a área de cliente Sigalabor pressupõe a aceitação 

deste Acordo de privacidade. A equipa dos Portais da Sigalabor – Segurança, Higiene e Saúde 

no Trabalho Lda reserva-se ao direito de alterar este acordo sem aviso prévio. Deste modo, 

recomendamos que consulte a nossa política de privacidade e cookies com regularidade de 

forma a estar sempre atualizado. 

O QUE SÃO E PARA QUE SERVEM OS COOKIES? 

Os cookies são pequenos ficheiros de informação que ficam guardados no seu 

computador, tablet, telefone ou outro dispositivo com acesso à Internet, através do navegador 

(browser). As informações retidas pelos cookies são reenviadas ao servidor do site sempre que 

o browser abre uma das suas páginas. 

Os cookies ajudam a determinar a utilidade, o interesse e as utilizações de um site, permitindo 

uma navegação mais rápida e eficiente. Evitam a introdução repetida das mesmas 

informações. 

QUE TIPO DE COOKIES UTILIZAMOS NO PORTAL E ÁREA DE CLIENTE? 

Existem dois tipos principais de cookies: os de sessão e os permanentes. Os cookies de sessão 

apenas são usados por si na área de cliente e são temporários, só permanecendo no arquivo 

de cookies até o utilizador sair da área de cliente, pelo que são apagados quando fecha a 

sessão ou o seu browser os limpar. A informação obtida serve para analisar padrões de 

tráfego, o que facilita a identificação de problemas. Já os cookies permanentes ficam 

guardados até o utilizador apagá-los manualmente ou a data de validade expirar. São 

utilizados sempre que o utilizador faz uma nova visita ao site e/ou área de cliente para um 

serviço mais personalizado, ajustando a navegação aos seus interesses. 

Destes, utilizamos cookies para várias finalidades. Os cookies analíticos são utilizados 

anonimamente para efeitos estatísticos. Os cookies de funcionalidade guardam as preferências 

do utilizador. Os cookies de terceiros medem o sucesso de aplicações e podem ser utilizados 
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para personalizar botões, menus, ícones e outras componentes de interface gráfica com dados 

do utilizador (denominados widgets). 

Não armazenamos informação de identificação pessoal nos cookies que utilizamos. Também 

não usamos os cookies para direcionar publicidade aos nossos utilizadores em função da sua 

navegação, nem para outros fins publicitários próprios ou de terceiros. 

COMO GERIR OS COOKIES? 

A partir de 17-05-2018, os cookies estão desativados por defeito, até que nos dê o seu 

expresso consentimento. Poderá ativar os cookies onde diz “definições” na barra cinzenta que 

vê no fundo do ecrã. 

Todos os browsers permitem ao utilizador aceitar, recusar ou apagar cookie sem qualquer 

altura, configurando as definições apropriadas no respetivo programa de navegação. Pode 

configurar os cookies no menu “opções” ou “preferências” do seu browser. 

Note-se que ao desativar cookies, perde o preenchimento automático de alguns dados, como 

os de login. Além disso, pode impedir que alguns serviços online funcionem corretamente, 

afetando a navegação no site. 

MAIS INFORMAÇÃO 

Para saber mais sobre cookies, consulte os seguintes links (em versão inglesa): 

Microsoft Cookies guide 

http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx 

All About Cookies 

http://www.allaboutcookies.org/ 

http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx
http://www.allaboutcookies.org/

