Associações Desportivas

O que são cookies?

“Os cookies são pequenos ficheiros de texto que um site, ao ser visitado pelo utilizador, coloca
no seu computador ou no seu dispositivo móvel através do navegador de internet (browser). A
colocação de cookies ajudará o site a reconhecer o seu dispositivo na próxima vez que o
utilizador o visita. Os cookies retêm apenas informação relacionada com as suas preferências,
não incluindo, como tal, os seus dados pessoais.

Os cookies são usados para ajudar a determinar a utilidade, o interesse e o número de
utilizações dos sites, permitindo uma navegação mais rápida e eficiente e eliminando a
necessidade de introduzir repetidamente as mesmas informações.

A qualquer momento o utilizador pode, através do seu navegador de internet (browser) decidir
ser notificado sobre a receção de cookies, bem como bloquear a respetiva entrada no seu
sistema.

A recusa de uso de cookies no site pode resultar na impossibilidade de ter acesso a alguns
serviços ou funcionalidades, afetando, parcial ou totalmente, a navegação no site.” Para obter
mais informações (versão inglesa) sobre cookies e a respetiva utilização, sugerimos que
consulte o seguinte link (ligação): http://www.allaboutcookies.org/

Recolha e utilização de informação técnica

Este site usa Cookies, sendo apenas registada a informação técnica relativa às visitas a este
site. Ao navegar estará a consentir a sua utilização. Não é recolhida informação que possa ser
usada para identificar os visitantes do site. A informação técnica registada limita-se aos
seguintes itens:
. O endereço de IP (Internet Protocol) do visitante
. O tipo de navegador de Internet (browser) utilizado pelo visitante do site e o respetivo
sistema operativo usado
. A data e a hora da consulta
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. As páginas visitadas no site e os documentos descarregados
A informação técnica será utilizada apenas para finalidades estatísticas.

Política de Privacidade

A Câmara Municipal do Entroncamento (CME), proprietária do website www.cmentroncamento.pt, assume consigo um compromisso de privacidade em relação aos dados que
neste depositar. É garantida pela CME a confidencialidade de todos os dados alojados nos
servidores da sua responsabilidade, incluindo os ficheiros resultantes das mensagens de
correio eletrónico, respeitando escrupulosamente todas as determinações legais.

Os elementos recolhidos destinam-se exclusivamente a uso administrativo e informático no
âmbito estrito dos serviços solicitados pelo utilizador através do web site. A CME comprometese a tomar todas as medidas necessárias para evitar perdas, má utilização ou alteração da
informação recebida dos cidadãos.

Os nossos serviços respeitarão sempre o previsto na Lei em vigor sobre Proteção de Dados
Pessoais (Lei n.º 67/98, de 26 de outubro) e a constante no artigo 35.º da Constituição da
República Portuguesa (utilização da informática) e a não ceder, sob qualquer forma ou
condição, esta informação a entidades terceiras.

A CME compromete-se, ainda, a adotar as medidas de segurança necessárias para garantir a
salvaguarda dos dados pessoais dos utilizadores contra a sua eventual utilização abusiva ou
contra o acesso não autorizado.

2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

