POLÍTICA DE COOKIES
A INOUT utiliza cookies que permitem melhorar o desempenho e a experiência de
navegação do utilizador. Qualquer navegador de internet permite ao utilizador aceitar,
recusar ou apagar cookies, através das definições do próprio navegador.
O que são cookies?
Os cookies são pequenos ficheiros com informações relevantes que o seu browser
processa e que ficam guardadas nos dispositivos utilizados, quando um sítio é visitado
por um utilizador.
A colocação de cookies ajuda o sítio a reconhecer o dispositivo (tablet, desktop,
mobile, etc.) do utilizador sempre que o mesmo visita este endereço. Os cookies retêm
apenas informação relacionada com as suas preferências, não revelando informações
pessoais. Os cookies utilizados não recolhem informação que identifica o utilizador. Os
cookies ajudam a determinar a utilidade, o interesse e as utilizações de um sítio,
permitindo uma navegação mais rápida e eficiente.

Que tipos de cookies existem:
Existem vários tipos de cookies com características e funções diferentes:
Cookies Permanentes - Ficam armazenados, por tempo variável, ao nível do
navegador de internet (browser) nos seus dispositivos de acesso (pc, mobile e tablet)
e são utilizados sempre que o utilizador faz uma nova visita ao sítio. Geralmente são
utilizados para direccionar a navegação de acordo com os interesses do utilizador.

Cookies de Sessão - São temporários, permanecem nos cookies do navegador de
internet (browser) até sair do sítio. A informação obtida permite identificar problemas e
fornecer uma melhor experiencia de navegação.
Como gerir os cookies?
Todos os browsers permitem ao utilizador aceitar, recusar ou apagar cookies em
qualquer altura, configurando as definições apropriadas no respetivo programa de

navegação. Pode configurar os cookies no menu “opções” ou “preferências” do seu
browser.
Ao desativar cookies, pode impedir que alguns serviços online funcionem
corretamente, afetando a navegação no sítio.
Para saber mais sobre cookies, consulte os seguintes links:
1. All About Cookies
http://www.allaboutcookies.org/
2. Microsoft Cookies guide
http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx
NOTAS FINAIS:
A INOUT reserva-se o direito de alterar as normas descritas nesta página pelo que
aconselhamos a visita frequente a esta Política de Cookies.

