Sobre as cookies
As cookies são pequenos ficheiros de texto que os websites guardam no seu
computador por meio do navegador de Internet. Podem ter funções muito
variadas: guardar as suas preferências de navegação, recolher informações
estatísticas ou permitir determinadas funcionalidades técnicas. Por vezes as
cookies permitem reconhecer os utilizadores para melhorar a sua navegação
na Web.
As cookies que o site da Adam Foods utiliza não recolhem dados pessoais
sobre si e não podem danificar o seu computador, tablet ou telemóvel.
RECONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Ao utilizar este website, aceita que a Adam Foods guarde cookies no seu
computador ou dispositivo portátil.
POR QUE MOTIVO SÃO IMPORTANTES?
As cookies são úteis por diversos motivos. De um ponto de vista técnico,
permitem que as páginas web funcionem de forma mais ágil e adaptada às
suas preferências, como por exemplo ao guardarem o seu idioma ou
reconhecerem a que jogo acedeu anteriormente para lhe mostrar uma
mensagem adaptada. Além disso, ajudam os responsáveis dos websites a
melhorar os seus serviços graças às informações estatísticas que recolhem
através delas.
QUE TIPOS DE COOKIES UTILIZA ESTE SITE?
Ao navegar por este website são utilizadas Cookies de Sessão e Cookies
Persistentes, que por sua vez podem ser Cookies próprias ou de terceiros.
As Cookies de Sessão são cookies concebidas para reunir e guardar dados
quando o utilizador acede a uma página web. Costumam ser utilizadas para
guardar informações que apenas interessam para a prestação do serviço
solicitado pelo utilizador numa única ocasião.
As Cookies Persistentes são um tipo de cookie no qual os dados continuam
armazenados no terminal e aos quais é possível aceder e tratar durante um
período definido pelo responsável da cookie, que pode ir de minutos a vários
anos.

COOKIES PRÓPRIAS. São aquelas que são enviadas para o equipamento
terminal do utilizador a partir de um equipamento ou domínio gerido pelo
próprio editor e a partir do qual é prestado o serviço solicitado pelo utilizador.
COOKIES DE TERCEIROS: As cookies administradas por prestadores de
serviços de análise alheios à www.adamfoods.com
A seguir é detalhada a parte terceira que pode configurar e aceder a Cookies
(não isentas de informação e consentimento) do seu equipamento, como a
finalidade com que é utilizada a informação que armazena.
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CONFIGURAÇÃO DAS PREFERÊNCIAS DAS COOKIES
Se gostaria de saber como permitir, bloquear ou eliminar as cookies
instaladas no seu equipamento, a seguir incluímos as ligações das
instruções para gerir as opções de Internet em função do navegador que
está a usar:
Google Chrome
Google Chrome para Android
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Safari

Safari para dispositivos iOS (iPhone, iPad...)
Opera
O Utilizador pode revogar o seu consentimento para a utilização de cookies
no seu navegador através das indicações anteriores ou através da instalação
de um sistema de rejeição (“opt-out”) no seu navegador de Internet. Alguns
terceiros facultam esta rejeição através das seguintes ligações:
“Opt-out” do Google Analytics:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None
O Utilizador deve ter em consideração que algumas características dos
conteúdos da página web www.adamfoods.com só estão disponíveis se
permitir a instalação de Cookies no seu navegador. Se decidir não aceitar ou
bloquear determinadas Cookies (em função da sua finalidade), isto pode
afetar, total ou parcialmente, o funcionamento normal da página web ou
impedir o acesso a alguns serviços da mesma.
ATUALIZAÇÕES E ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE COOKIES.
A ADAM FOODS, S.L.U pode alterar esta Política de Cookies em função de
novas exigências legislativas, regulamentares, ou com a finalidade de
adaptar esta política às instruções impostas pela Agência Espanhola de
Proteção de Dados.
Quando se verificarem alterações significativas a esta Política de Cookies, as
mesmas serão comunicadas ao utilizador [através de um aviso informativo
na página web do editor ou através de mensagem de correio eletrónico para
os utilizadores registados].
Se pretender obter mais informações sobre a forma como utilizamos as
Cookies pode contactar-nos através do seguinte formulário
Todos os direitos reservados © ADAM FOODS, S.L.U

