Política de Cookies
A NTT DATA Portugal, S.A. (doravante, “NTT DATA Portugal”) informa através desta
Política de Cookies sobre o uso de dispositivos de armazenamento e recuperação de dados
no equipamento dos Utilizadores.

1 - O que são Cookies?
Cookies são arquivos ou ficheiros que são guardados em computadores/smartphones/
tablets do utilizador, quando este acede a determinadas páginas da Internet e aplicativos
que permitem armazenar e recuperar a informação do utilizador.
Os cookies podem ter propósitos muito diferentes, como identificar o utilizador, obter
informações sobre os seus hábitos de navegação ou personalizar a maneira como o
conteúdo é exibido.
2 - Que cookies utilizamos?
O website utiliza os seguintes tipos de cookies, embora um cookie possa ser incluído em
mais de uma categoria:
- Cookies próprios: são aqueles que se enviam para o equipamento do utilizador, a partir
de um computador ou domínio gerido pela NTT DATA Portugal, de onde é prestado o
serviço solicitado pelo utilizador.
- Cookies de terceiros: são aqueles que são enviados para o equipamento do utilizador a
partir de um computador ou domínio que pode ou não ser gerido pela NTT DATA Portugal,
mas o seu uso é feito por outra entidade que processa os dados obtidos através de cookies
que têm a sua própria finalidade. Os cookies próprios são identificados nesta política,
indicando que o proprietário é a NTT DATA Portugal. Os demais são propriedade de
terceiros, indicados caso a caso. Ao clicar no nome terceiro e/ou nas informações de cada
cookie que aparece na tabela incluída no ponto 6 desta política, pode aceder à respetiva
política de cookies, incluindo transferências para países terceiros.
- Cookies de sessão e permanentes. Os cookies de sessão são projetados para recolher
e armazenar dados quando utilizador acede ao website. A informação é mantida apenas
durante a sessão e desaparece quando termina. Os cookies permanentes são
armazenados por um certo período de tempo, mesmo após o término da sessão.
- Cookies técnicos: estes cookies permitem que o website funcione corretamente, pelo
que são essenciais para que o utilizador consiga utilizar todas as opções do website e de
navegação.
- Cookies de preferência ou personalização: são aqueles que permitem recordar as
informações do utilizador para que este aceda ao serviço com algumas características que

podem diferenciar a sua experiência de outros utilizadores, como o idioma, o tipo de
navegador, configurações regionais, etc.
- Cookies analíticos ou de medição: são aqueles que permitem monitorizar e analisar o
comportamento dos utilizadores dos websites aos quais estão vinculados, incluindo a
quantificação dos impactos dos anúncios, se aplicável. A informação recolhida através
deste tipo de cookies é utilizada para medir as atividades em websites para elaboração de
perfis de navegação de utilizadores dos referidos websites, aplicações e plataformas, de
forma a introduzir melhorias.
- Cookies de publicidade comportamental: são aqueles armazenam informações sobre
o comportamento dos utilizadores, obtidos através da observação contínua dos seus
hábitos de navegação, o que permite o desenvolvimento de um perfil específico para exibir
publicidade.
Na secção 6 desta política, os cookies usados no website site são detalhados.
3 - As transferências internacionais de dados são feitas com o uso de cookies?
A aceitação de alguns desses cookies pode envolver a transferência de dados para países
terceiros necessários para a operação dos serviços com os nossos fornecedores. A base
legal para essa transferência é consentimento do utilizador, expresso pela aceitação no uso
dos cookies. De qualquer forma, serão realizadas transferências internacionais de dados
para países com um nível de proteção adequado declarado pela Comissão Europeia e/ou
com base no fornecimento de garantias adequadas, como cláusulas contratuais padrão
(artigos 45 e 46 do Regulamento Geral de Proteção de Dados).
Pode informar-se sobre as transferências para países terceiros que, quando aplicável, são
efetuadas pelos terceiros identificados nesta política de cookies nas suas políticas
correspondentes, acessíveis na secção 6 desta política.

4 - Como desativar os cookies?
Todos os navegadores permitem alterações para desativar a configuração de cookies. Essa
é a razão pela qual a maioria dos navegadores oferece a possibilidade de gerir cookies, de
forma a obter um controlo mais preciso da privacidade.
Se deseja revogar seu consentimento informado sobre o uso de cookies enviados pelo
website ou modificá-lo, pode aceder ao painel de configuração de cookies ou fazer
alterações na configuração do seu navegador, sem impedir o acesso ao conteúdo.
Essas configurações estão localizadas no menu "opções" ou "preferências" do seu
navegador.
Abaixo, pode encontrar os links de cada navegador para desativar os cookies, seguido de
instruções:
- Internet Explorer (http://goo.gl/iU2wh2 )
• No menu de ferramentas, selecione "Opções da Internet".
• Clique na guia de privacidade.

• Pode configurar a privacidade com um cursor de seis posições que permite controlar
o número de cookies que serão instalados: Bloquear todos os cookies, Alto, Médio alto,
Médio (nível padrão), Baixo e Aceitar todos os cookies.

- Mozilla Firefox (http://goo.gl/QXWYmv )
• No topo do Firefox, clique no menu Ferramentas.
• Selecione Opções.
• Selecione o painel Privacidade.
• Na opção Firefox, pode escolher utilizar uma configuração personalizada

- Google Chrome (http://goo.gl/fQnkSB )
• Clique no menu localizado na barra de ferramentas.
• Selecione Configuração.
• Clique em Mostrar opções avançadas.
• Em "Privacidade", clique no botão Configurações de conteúdo.
• Na seleção de Cookies, pode configurar as opções disponíveis.

- Safari (http://goo.gl/PcjEm3 ; http://goo.gl/dQywEo )
• No menu de configuração selecione a opção "Preferências".
• Abra a guia de privacidade.
• Selecione a opção desejada na secção "Bloquear cookies".
• Lembre-se de que certas funções e todas as funcionalidades do website podem não
estar disponíveis após a desativação dos cookies.
Se não deseja ser rastreado por cookies, o Google desenvolveu um plug-in que pode
instalar, e que está disponível no seguinte link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
5 - Cookies em dispositivos móveis
A NTT DATA Portugal também utiliza cookies ou outros dispositivos de armazenamento
quando o utilizador acede ao website através de dispositivos móveis.
Tal como acontece com os navegadores de computador, os navegadores em dispositivos
móveis permitem alterações nas opções de privacidade ou configurações para desativar ou
eliminar cookies.
Se deseja modificar as opções de privacidade, siga as instruções especificadas. Abaixo,
pode encontrar alguns exemplos dos links que irão guiá-lo para modificar as opções de
privacidade no seu dispositivo móvel:
- IOS: (http://goo.gl/61xevS.)

- Windows Phone: (http://goo.gl/tKyb0y)
- Chrome Mobile: (http://goo.gl/XJp7N)
- Opera Mobile: (http://goo.gl/Nzr8s7.)

6 - Aceitação, configuração ou rejeição de cookies e mais informações
Pode clicar no botão "Aceitar" para aceitar os cookies. Pode clicar no botão “Configurar ou
Rejeitar" para configurar ou rejeitar cookies.
Informamos que, no caso de bloquear ou não aceitar a instalação de cookies, é possível
que determinados serviços não estejam disponíveis ou que não possa aproveitar ao
máximo todos os serviços que este website oferece.
Aceda a mais informações sobre o tratamento dos seus dados na Política de Privacidade.
Mude o seu consentimento inicial, através do botão “Privacidade”, disponível no final do
website.
Apresentamos a seguir os cookies que são utilizados no website, de acordo com a
classificação indicada no ponto 3 desta política.
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