Cookies
O website Doomoo ("o Website") utiliza cookies. Um cookie é um pequeno ficheiro
de texto enviado de um sítio web e armazenado localmente no computador ou
dispositivo móvel do visitante. São utilizados para o ajudar a navegar eficazmente
nos sítios web e a executar determinadas funções. Pode configurar o seu navegador
web para mostrar uma mensagem antes de um sítio web enviar um cookie para o
seu computador. Pode então optar por aceitar ou rejeitar o cookie usando o banner
no fundo da sua página quando entrar no sítio web. Pode sempre apagar os cookies
do seu navegador da web. Também pode optar por não aceitar quaisquer cookies.
Se optar por não aceitar quaisquer cookies, ainda poderá visitar o Website, mas
certas funções no Website não funcionarão como pretendido. doomoo utiliza
cookies para facilitar a sua visita ao Website, ou para poder monitorizar o número
de visitantes e os seus comportamentos.
Que tipo de cookies ?
Existem diferentes tipos de cookies.
1.Cookies técnicos e funcionais
O primeiro tipo, cookies persistentes, armazena um cookie durante mais tempo no
seu computador e os cookies têm uma data de expiração.
O outro tipo são os cookies de sessão e só são utilizados durante a sua visita no
Website. Os cookies de sessão são eliminados quando fecha o seu navegador da
Web. Os cookies de sessão são utilizados para melhorar a sua experiência do sítio
web.
Eles permitem-lhe :
- Navegar rápida e eficazmente entre as diferentes secções do sítio web e
para o ajudar a regressar às páginas anteriores;
- Adaptar a apresentação dos sítios às preferências de visualização do seu
dispositivo, memorizando-as (por exemplo, localização, dados de
navegação, etc.);
2. Cookies de medição de audiências (estatísticas)
Estes cookies, emitidos por nós ou pelo nosso fornecedor de serviços - Google
Analytics, permitem medir a audiência dos vários conteúdos e secções dos nossos
sítios, a fim de os avaliar e organizar melhor.
Estes cookies permitem também, se necessário, detectar problemas de navegação
e, consequentemente, melhorar a ergonomia dos nossos serviços.
Estes cookies apenas produzem estatísticas anónimas e volumes de tráfego, com
exclusão de qualquer informação individual.

3.Pixel de rastreio
O pixel de rastreio permite às plataformas (geralmente redes sociais facebook, ...)
qualificar o público do nosso site, relacionando-o com as suas próprias
informações. Estes pixéis dão às plataformas a possibilidade, se estiver
simultaneamente ligado a elas, de seguir a sua navegação no nosso site e de
estabelecer um perfil dos seus interesses.
Estes dados regem-se pelos termos e condições gerais das plataformas em questão.
São anónimos e não permitem que seja identificado como pessoa
Durante quanto tempo guardamos estes cookies?
Os cookies persistentes são armazenados no seu terminal por um período máximo
de 13 meses.
Como gerir os cookies em função do navegador que está a utilizar
Os cookies essenciais não requerem o seu consentimento.
Para outros cookies, pedimos o seu consentimento antes de os colocar no seu
terminal. Além disso, pode dar o seu consentimento ou recusar cookies em
qualquer altura até :
Configurando o seu navegador para aceitar ou recusar cookies.
No entanto, note que se desactivar os cookies no seu navegador, não poderá tirar o
máximo partido das características do nosso Sítio. Por exemplo, não poderá tirar
partido das características de personalização do nosso Sítio Web.
Note também que deverá configurar cada navegador nos seus diferentes
dispositivos (tablets, smartphones, computadores). Existem diferentes formas de
configurar os navegadores. Recomendamos que consulte a secção "Ajuda" do
browser que está a utilizar para compreender como configurá-lo e exercer as suas
opções.
- Para mais informações sobre como configurar os Cookies : http://
www.aboutcookies.org/
- Para os cookies "Google Analytics", pode descarregar o módulo acessível a
partir do seguinte endereço para os desactivar: https://tools.google.com/
dlpage/gaoptout/
- Para Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/
17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies?
ocid=IE10_about_cookies
- Para Safari™: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US
- Para Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
- Para Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disablecookies-website-preferences

Como será informado das alterações a esta política de cookies?
Encontrará a data das últimas alterações a esta política no final desta página. Esta
política de cookies pode ser alterada ocasionalmente sem que o notifiquemos com
antecedência. Por conseguinte, recomendamos-lhe que consulte esta política
regularmente.
Como pode contactar-nos?
Pode contactar-nos para mais informações ou se quiser apresentar uma queixa:
- através do formulário de contacto no nosso website
- através de correio electrónico no endereço info@doomoo.com;
- por correio para o endereço Chaussee de Namur 39 b201- 1457 Nil SaintVincent ou
- por telefone no número +32 10 65 19 90.
Pode também apresentar uma queixa ao tribunal competente o nosso contacto da
Autoridade de Supervisão Belga (https://www.autoriteprotectiondonnees.be)
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