TRATAMENTO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. O tratamento dos seus dados é feito no cumprimento da legislação sobre a
proteção de dados pessoais. Os mesmos, sujeitos a tratamento e encriptação
informática, constarão na(s) base(s) de dados da Plano Corte e destinam-se ao
registo e apresentação de outros produtos e serviços, bem como informação
institucional, a disponibilizar pelas mesmas.

2. O seu fornecimento é facultativo e é garantido, nos termos da lei, o direito de
acesso, retificação e anulação de qualquer dado que lhe diga diretamente
respeito, pessoalmente ou por via escrita, diretamente para o endereço
constante na página inicial deste website.

POLÍTICA DE COOKIES

Os cookies são pequenos ficheiros de texto que ficam armazenados no seu computador
provenientes da sua navegação na internet. São usados para melhorar a eficiência,
experiência do utilizador e gerar informação da navegação no website.
Poderá escolher, através do seu web browser, a aceitação ou não destes cookies.
Inicialmente, a maioria dos browsers está preparado para aceitar os mesmos.
Este website utiliza cookies e deve verificar se o seu browser está configurado para
aceitar estes cookies caso não queira receber os mesmos. Ao desativar a aceitação de
cookies, alguns serviços e funcionalidades do website poderão não estar disponíveis.
Para mais informações sobre cookies e como desativar os mesmos consulte:
www.aboutcookies.org .

Este website utiliza os seguintes cookies:
1. Cookies essenciais. São cookies para o funcionamento do website, incluem, por
exemplo, cookies que permitem o login em áreas seguras do website e
preenchimentos online.
2. Cookies analíticos. Estes permitem o reconhecimento e contagem do número de
visitantes do website e a sua navegação no mesmo. Estes dados ajudam-nos a
melhorar o funcionamento do website para que encontre a informação certa da
forma mais fácil possível, por exemplo.
3. Cookies de marketing. Servem para reconhecer o utilizador quando volta ao
website, por exemplo. De modo a permitir-nos personalizar o nosso conteúdo e
assegurar conteúdos do website, comunicação e publicidade pertinentes face aos
seus interesses
Ao continuar a utilizar este website, está a aceitar o uso destes cookies que irão
melhorar a sua experiência enquanto utilizador e ajudar-nos a melhorar o website e o
seu funcionamento.

