
POLÍTICA DE COOKIES 
PROMOCODE 

 
Esta Política de Cookies é parte integrante dos Termos & Condições e da Política de 
Privacidade das campanhas alojadas no site www.promocode.pt (doravante “Site”). O 
acesso e a navegação no site ou o uso dos serviços do mesmo implicam a aceitação dos 
termos e condições que se encontram nos Termos & Condições e na Política de 
Privacidade.  

Com o objetivo de facilitar a sua navegação no site, a 014 MEDIA PORTUGAL, Lda. 
(doravante “gestora”), com a morada Avenida de Berna, nº11, 5ºandar, 1050-036 
Lisboa, informa que utiliza Cookies ou outros arquivos de funcionalidade similar 
(doravante “Cookies”). 

Em todo o caso, informamos de que a gestora é a responsável pelas Cookies e 
tratamento dos Dados obtidos através das Cookies próprias e de terceiros decidindo 
sobre a finalidade, conteúdo e uso do tratamento da informação facultada. 

O que é uma Cookie? 

As Cookies são arquivos que contêm pequenas quantidades de informação que se 
descarregam no dispositivo do utilizador quando visita um site. A sua finalidade principal 
é reconhecer o utilizador cada vez que este acede ao site permitindo ainda melhorar a 
qualidade de utilização e experiência, oferecendo ainda um melhor uso do mesmo. 

Estas Cookies são essenciais para o funcionamento da Internet, não podem estragar o 
equipamento/dispositivo do utilizador e se se encontram ativadas na configuração do 
seu navegador, ajudam a identificar e resolver possíveis erros de funcionamento do site. 

Uso de Cookies por parte do promotor 

Mediante o acesso ao site, aceita de maneira expressa a utilização deste tipo de Cookies 
nos seus dispositivos. Se desativar as Cookies, a sua navegação no site pode não ser 
otimizada e algumas das utilidades de que dispõe o site podem não funcionar 
corretamente. 

Concretamente, o promotor está utilizando Cookies para as finalidades que adiante se 
explicam. Se no futuro o promotor utilizar outras Cookies com o propósito de conseguir 
mais e melhores serviços, o utilizador será devidamente informado. 

Estas cookies não recolhem informação identificativa do visitante. Toda a informação 
que recolhem se unifica e por isso tornam-se anónimas. Unicamente são utilizadas para 
melhorar o funcionamento de um site. Para mais informação sobre o funcionamento e 
desabilitação das cookies pode visitar as páginas web de Centro de privacidade de 
Google e de Complemento para desabilitar o funcionamento do Google Analytics. 

Toda a informação sobre as possíveis cookies implementadas nesta página web, 
referentes ao Google Analytics, encontram-se em: 



Cookies de registo: As Cookies de registo são geradas uma vez que o utilizador se tenha 
registado ou que posteriormente tenha aberto a sua sessão e são utilizadas para 
identificar os serviços com os seguintes objetivos: 

• Comprovar se o utilizador está autorizado a aceder a certos serviços, por 
exemplo, para participar num concurso. 

Importante: Salvo o utilizador decida registrar-se num serviço do site, a “Cookie” nunca 
irá associada a nenhum dado de carácter pessoal que possa identificá-lo. As referidas 
Cookies só serão utilizadas com propósitos estatísticos que ajudem à otimização da 
experiência dos Utilizadores no site. 

Cookies próprias: Têm como finalidade detetar se o utilizador está identificado no site e 
poder controlar se foi aceite a política de cookies por parte do mesmo para deixar de 
mostrar o aviso de aceitação das cookies e permitir a navegabilidade. Duração; Cookies 
de sessão. 

O site poderá empregar cookies necessárias para recordar durante a sua vigência as 
preferências de navegação do utilizador (ex. reconhecer se o utilizador tem um 
dispositivo móvel ou um computador, com a finalidade de personalizar a navegabilidade 
do utilizador). A ferramenta de aviso sobre uso de cookies instalada no site pode utilizar 
uma cookie de sessão cuja finalidade é de recordar as preferências do utilizador tendo 
em conta a informação facultada sobre este mecanismo, para cumprir com o dever de 
informação sobre uso de cookies. 

Ao entrar no site e aceder ao mesmo, pode produzir-se “armazenamento em bases de 
dados” e “armazenamento local” para facilitar a sua navegação de forma mais rápida, 
ágil e fácil. 

Configuração do utilizador para evitar Cookies 

Em cumprimento da normativa legal vigente, pomos à sua disposição a informação que 
lhe permita configurar o seu navegador/navegadores de Internet para manter a sua 
privacidade e segurança em relação às Cookies. Por isso, facilitamos-lhe a informação e 
links de suporte oficiais dos principais navegadores para que possa decidir se deseja ou 
não aceitar o uso de Cookies. 

Assim, pode bloquear as Cookies através das ferramentas de configuração do 
navegador, ou também, pode configurar o seu navegador para que o avise quando um 
servidor queira guardar uma Cookie: 

• https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt 
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• https://support.microsoft.com/pt-br/microsoft-edge/excluir-cookies-no-
microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 

• https://support.mozilla.org/pt-PT/kb/desativar-cookies-de-terceiros-no-firefox-
para-impedir-alguns-tipos-monitorizacao-pelos-anunciantes 

• https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=pt_PT 

Se decidir desativar o uso de cookies no seu computador ou dispositivo móvel, é possível 
que não possa aceder a algumas das secções e funcionalidades do nosso site ou que o 
acesso seja limitado. 

Entende-se que o utilizador aceita a utilização das cookies se continua a navegar no site 
sem proceder previamente à desativação das mesmas. 
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