
Política de Privacidade e Cookies

1) Identificação do Responsável pelo Tratamento
A Empresa Adilacta Produção e Comercialização de Queijo Lda., contribuinte Nº 504664581, com
sede na Zona Industrial S/N - 6370-128 Fornos de Algodres, é a responsável pelo tratamento dos
dados pessoais, por meios automatizados ou não, desde a sua recolha, organização, conservação até
à eliminação.

2) O que é um Cookie?
Consiste num ficheiro que é importado para o seu computador ou para outro dispositivo quando acede
a determinadas páginas web que recolhem informações acerca da sua navegação nas referidas
páginas web. Em alguns casos, os cookies são necessários para facilitar a navegação e permitem
guardar e recuperar informações acerca dos hábitos de navegação de um utilizador ou do seu
equipamento, entre outros e, consoante a informação que contenham e a forma como utiliza o seu
equipamento, podem ser usados para reconhecer o utilizador.

3) Identificação dos Cookies Utilizados
Os cookies utilizados nesta página web podem ser classificados da seguinte forma:
● Cookies próprios: São aqueles que são enviados para o equipamento terminal do utilizador a

partir de um equipamento ou domínio gerido pelo próprio editor e a partir do qual se presta o
serviço solicitado pelo utilizador.

● Cookies de terceiros: São aqueles que são enviados para o equipamento terminal do
utilizador a partir de um equipamento ou domínio que não é gerido pelo editor, mas sim por
outra entidade que trata os dados recolhidos através dos cookies.

● Cookies de sessão: Recolhem e guardam dados quando o utilizador acede a uma página
web.

● Cookies persistentes: Guardam os dados no terminal de forma a estes poderem ser acedidos
e tratados durante um período definido pelo responsável do cookie – desde alguns minutos a
vários anos.

● Cookies técnicos: Permitem ao utilizador a navegação através de uma página web,
plataforma ou aplicação e a utilização das diferentes opções ou serviços que nelas existam.

● Cookies de personalização: Permitem ao utilizador aceder ao serviço com algumas
características de carácter geral pré-definidas em função de uma série de critérios no terminal
do utilizador, como por exemplo o idioma, o tipo de navegador através do qual acede ao
serviço, a configuração regional do local a partir do qual acede ao serviço, etc.

● Cookies de análise: Permitem ao responsável dos mesmos, o acompanhamento e análise do
comportamento dos utilizadores dos websites aos quais estão vinculados. A informação
recolhida através deste tipo de cookies é utilizada na medição da atividade dos websites,
aplicação ou plataforma e na elaboração de perfis de navegação dos utilizadores dos referidos
sites, aplicações e plataformas, com o objetivo de introduzir melhorias na função de análise
dos dados de utilização dos utilizadores do serviço.

Para saber quais os cookies guardados pelo seu browser, poderá utilizar as ferramentas disponíveis
no seu browser ou consultar https://www.wikihow.com/View-Cookies.
● Internet Explorer: Ferramentas -> Opções de Internet -> Geral -> Definições (Histórico) -> Ver

ficheiros Para mais informações, pode consultar o suporte da Microsoft ou a Ajuda do
navegador.

● Firefox: Menu -> Preferências -> Privacidade e Segurança -> Histórico (definições
personalizadas) -> Mostrar cookies -> Expandir linha com website pretendido para ver cookies
desse website.

● Chrome: Preferências -> Avançadas -> Definições de conteúdo -> Cookies -> Todos os
cookies e dados de sites. Para mais informações, pode consultar o centro de ajuda do Google
ou a Ajuda do navegador.
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● Safari: Preferências -> Privacidade -> Gerir dados dos sites. Para mais informações, pode
consultar o suporte da Apple ou a Ajuda do navegador.

4) Desativação ou Eliminação de Cookies Pertencentes ao Google Analytics
O website galp.com utiliza serviços de análise de navegação de utilizadores, tais como o Google
Analytics. A informação recolhida pelos cookies sobre a navegação e interação do utilizador (incluindo
o endereço de IP) com este website é enviada e guardada pela Google.
A Galp utiliza estes serviços com o propósito de avaliar a utilização global do website e de compilar
relatórios de utilização, no sentido de melhorar a experiência de navegação.
Se aceitar a utilização de cookies pertencentes ao Google Analytics poderá desinstalá-los
posteriormente através da configuração do seu navegador, tal como indicado antes, ou através da
instalação do suplemento de desativação do Google Analytics:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pt
Recordamos que ao eliminar os cookies de personalização terá de atualizar as suas preferências
sempre que iniciar uma sessão no nosso site ou, se utilizar um dispositivo, perfil, computador ou
navegador diferentes, terá de nos indicar novamente as suas preferências. Do mesmo modo, esta
eliminação poderá impedir o correto funcionamento de algumas funcionalidades.

5) Botões para Redes Sociais
Utilizamos botões para redes sociais para permitir aos nossos utilizadores partilharem páginas web ou
selecionarem-nas como favoritas. Tratam-se de botões para websites de redes sociais externas. Estes
sites podem registar a informação relativa às suas atividades na Internet, incluindo o nosso website.
Pode analisar as condições de utilização e as políticas de privacidade destes websites para saber
exatamente como estes utilizam a informação e para saber como pode eliminar ou apagar a referida
informação.

6) Serviços Web Externos
Por vezes utilizamos serviços web externos para mostrar conteúdos dentro das nossas páginas web.
Por exemplo, para mostrar imagens, vídeos, gráficos, infografias, mapas ou para realizar inquéritos. À
semelhança dos botões para redes sociais, não podemos evitar que estes websites ou domínios
externos recolham informações acerca da utilização feita destes conteúdos incorporados.

Cookie Descrição

Infogram
Utilizamos gráficos criados na ferramenta Infogram no nosso site. Como tal, em
páginas que mostrem estes gráficos, o seu browser poderá guardar cookies da
Infogram.

Visme
Utilizamos esquemas criados na ferramenta Visme no nosso site. Como tal, em
páginas que mostrem estes esquemas, o seu browser poderá guardar cookies
da Visme.

Youtube Utilizamos players de vídeo e galerias de vídeo do Youtube no nosso site. Como
tal, em páginas com vídeos, o seu browser poderá guardar cookies do Youtube.

Google Maps Utilizamos mapas da Google no nosso site. Como tal, em páginas com mapas
da Google, o seu browser poderá guardar cookies da Google.
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Cookie Descrição

GetSiteContro
l

Utilizamos inquéritos criados na ferramenta GetSiteControl no nosso site. Como
tal, em páginas com inquéritos, o seu browser poderá guardar cookies da
GetSiteControl.

7) Comunicações Através de Correio Eletrónico
Também podemos recorrer a tecnologias de seguimento para saber se determinadas mensagens de
correio eletrónico por nós enviadas foram lidas, se clicou nas mesmas ou se as reencaminhou. Estas
tecnologias permitem-nos tornar as nossas comunicações mais úteis e interessantes. Se não pretende
que confirmemos se abriu as nossas mensagens, se clicou nas mesmas ou se as reencaminhou, é
necessário desativar esta função, uma vez que nós não podemos enviar estes emails com a função de
seguimento desativada. Os utilizadores registados podem atualizar as suas preferências de
comunicação em qualquer momento entrando em contacto connosco, ou podem desativar esta função
seguindo as instruções incluídas nas nossas comunicações por correio eletrónico.
A este propósito, por favor, consulte a Política de Privacidade disponível infra.
A Empresa Adilacta Produção e Comercialização de Queijo Lda., deseja salientar que a variação dos
cookies que surgem neste website pode não estar relacionada com a gestão e manutenção do
mesmo, pelo que são efetuadas revisões regulares com vista a adaptar a sua política de cookies.
https://adilacta.com, não assume qualquer responsabilidade por problemas legais ou técnicos
causados pelo incumprimento por parte do Utilizador das recomendações indicadas. A presente
comunicação destina-se a conhecimento e utilização pelos utilizadores e, por conseguinte, não deve
ser utilizada para qualquer outra finalidade.
A Empresa Adilacta Produção e Comercialização de Queijo Lda., não se responsabiliza pelo conteúdo
e veracidade das políticas de privacidade de terceiros incluídas na presente política de cookies.

Caso pretenda exercer qualquer um dos direitos mencionados de a) a g), deverá contactar-nos por
escrito, através do e.mail: adilacta@adilacta.com, ou de carta enviada para:

Adilacta Produção e Comercialização de Queijo Lda.
Zona Industrial S/N
6370-128 Fornos de Algodres

Responsável pelo Tratamento dos Dados na Entidade: Juan González

Fornos de Algodres, 20 de Dezembro de 2022
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