Política de Cookies
A presente Política de Cookies explica a forma de utilização de cookies e tecnologias
semelhantes (conjuntamente, “cookies”) pelo Grupo Standard Chartered (“SCB”, incluindo
referências a “nós” ou “nosso”). Ao utilizar o nosso website, concorda com a utilização de
cookies, conforme descrito nesta política. Se não desejar receber cookies, por favor,
desactive os cookies no seu computador ou não utilize o nosso website.
O que são Cookies
Os cookies são pequenos ficheiros de dados que são armazenados no seu dispositivo
quando visita determinadas partes do nosso website ou ao clicar nos nossos anúncios online. Utilizamos os seguintes cookies:
Os cookies estritamente necessários são essenciais para o funcionamento do nosso
website, dado que:





permitem ao nosso servidor determinar se a configuração de cookies do seu
navegador de internet foi activada ou desactivada, o que nos permite saber quais os
dados que podem ser recolhidos através do seu navegador de internet
permitem, temporariamente, manter as informações do utilizador entre as páginas
do nosso website, de forma a evitar ter que reinserir tais informações
identificam, temporariamente, o seu dispositivo, após o início de sessão numa
página segura no nosso website, para que o nosso servidor possa manter uma
comunicação com o seu navegador, a fim de poder realizar determinadas
actividades

Os cookies analíticos/de desempenho são utilizados para nos ajudar a melhorar o nosso
website, permitindo acompanhar as suas visitas e reconhecer o seu navegador de internet
numa próxima visita, para que possamos recolher estatísticas de visitantes novos e
repetidos, com vista a avaliar a eficácia do website.
Os cookies de funcionalidade são utilizados para reconhecer o utilizador quando regressa
ao nosso website. Os mesmos permitem:




guardar as preferências do utilizador (tais como nome de utilizador, idioma e região),
de forma que não seja necessário reinserir tal informação de cada vez que regressa
ao nosso website
personalizar o conteúdo do nosso website para o utilizador.

Os cookies de segmentação/publicidade registam a visita do utilizador ao nosso website,
a sua resposta aos nossos anúncios on-line, acompanham as páginas visitadas e as
ligações seguidas. Estes cookies podem ser armazenados no seu dispositivo por nós ou
por terceiros em nosso nome, como a Google ou DoubleClick.
Utilizamos tal informações para:





tornar o nosso website mais relevante para os seus interesses com base nas suas
visitas anteriores
adaptar os nossos anúncios ou ofertas on-line, nos nossos websites ou de terceiros,
de forma a apresentar conteúdos que provavelmente serão do seu interesse
avaliar a eficácia das nossas campanhas de marketing e publicidade on-line.

Também poderemos utilizar os cookies acima descritos com vista à prevenção de fraude.
Como desactivar cookies
A maioria dos navegadores de internet está inicialmente configurada para aceitar cookies.
O utilizador pode optar por não aceitar cookies, alterando as configurações no seu
navegador, contudo, se bloquear a totalidade dos cookies, incluindo cookies estritamente
necessários, determinadas funcionalidades do nosso website não funcionarão
correctamente.
Saber mais sobre a sua privacidade
Para saber mais sobre a forma como protegemos os seus dados e privacidade, consulte a
nossa política de privacidade.
Traduções locais
Turco

