Politica de Cookies e Privacidade para Https://www.lisbonroots.com
O que são Cookies
Como é prática comum com quase todos os websites profissionais neste site utiliza cookies, que
são pequenos arquivos que são baixados para o computador, para melhorar a sua experiência.
Esta página descreve quais as informações que recolhemos, como a usamos e porque às vezes
precisamos para armazenar esses cookies. Também vamos compartilhar como você pode evitar
esses cookies sejam armazenados no entanto, este pode degradar ou ‘ quebrar ‘ certos
elementos da funcionalidade sites.
Para mais informação acerca dos cookies veja o artigo no Wikipedia sobre HTTP Cookies

Como usamos Cookies
Nós usamos cookies para uma variedade de razões detalhadas abaixo. Infelizmente, na maioria
dos casos, não há opções padrão da indústria para desabilitar os cookies sem desativar
completamente as funcionalidades e recursos que adicionar a este site. É recomendado que
você deixe todos os Cookies activos, se não tem certeza se precisa deles ou não, no caso de eles
serem usados para fornecer um serviço que você usa.

Desactivar Cookies
Você pode alterar a configuração dos Cookies, ajustando as configurações do seu navegador
(consulte a Ajuda do navegador para saber como fazer isso). Esteja ciente de que a desactivação
dos Cookies irá afectar a funcionalidade deste e de muitos outros websites que você visita.
Desactivar os cookies normalmente irá resultar em também desabilitar certas funcionalidades e
características do site. Portanto, é recomendável que você não desactive os Cookies .

Os Cookies que definimos
Quando você envia dados para através de um formulário, como os encontrados em páginas de
contacto ou formulários de comentários Cookies podem ser configurados para lembrar seus
dados de utilizador para a futura correspondência.
A fim de fornecer-lhe uma grande experiência neste website nós fornecemos a funcionalidade
para definir as suas preferências para como este site funciona quando você usá-lo. A fim de
lembrar as suas preferências precisamos definir Cookies para que esta informação pode ser
chamado sempre que você interage com uma página é afectado por suas preferências.

Third Party Cookies

Em alguns casos especiais, também usamos cookies fornecidos por terceiros confiáveis. A
próxima secção detalha que os Cookies de terceiros que podem ser encontrados através deste
website.
Este website utiliza o Google Analytics, que é uma das mais difundidas solução de análise e
confiáveis na web para ajudar-nos a entender como você usa o site e maneiras que podemos
melhorar a sua experiência. Esses Cookies podem rastrear coisas tais como quanto tempo você
gasta no website e as páginas que você visita, para que possamos continuar a produzir conteúdo
atraente.
Para mais informações sobre cookies do Google Analytics , consulte a página oficial do Google
Analytics.
De vez em quando testamos novos recursos e fazemos mudanças subtis na maneira que o
website está entregue. Quando ainda estamos testando novas funcionalidades estes cookies
podem ser utilizadas para garantir que você receba uma experiência consistente ao mesmo
tempo no site, garantindo que entendemos que optimizações nossas usuárias apreciam mais.
Nós também usamos botões de redes sociais e / ou plugins neste website que permitem a
conexão com sua rede social de várias maneiras. Para estes trabalhar nos seguintes websites de
redes sociais, incluindo; Facebook, vai definir Cookies através do nosso site que podem ser
utilizados para aprimorar seu perfil no site ou contribuir para os dados de que são titulares para
várias finalidades descritas em suas respectivas políticas de privacidade.

Política de privacidade para a Lisbon Roots
Todas as suas informações pessoais recolhidas, serão usadas para o ajudar a tornar a sua visita
no nosso website o mais produtiva e agradável possível.
A garantia da confidencialidade dos dados pessoais dos utilizadores do nosso website é
importante para a Lisbon Roots.
Todas as informações pessoais relativas a membros, assinantes, clientes ou visitantes que usem
o Tours.com.pt serão tratadas em concordância com a Lei da Proteção de Dados Pessoais de 25
de Maio de 2018.
A informação pessoal recolhida pode incluir o seu nome, e-mail, número de telefone e/ou
telemóvel, morada, data de nascimento e/ou outros.
O uso do website lisbonroots.com pressupõe a aceitação deste Acordo de privacidade.

Tomo conhecimento e autorizo que os meus dados pessoais, sejam recolhidos, processados e
armazenados informaticamente pela lisbonroots.com.

Tomo conhecimento e autorizo que os meus dados pessoais, necessários à prestação dos
serviços, respectiva facturação e cumprimento das obrigações legais, sejam recolhidos,
processados e armazenados informaticamente pela lisbonroots.com
Tomo conhecimento e autorizo que os meus dados pessoais, necessários à prestação dos
serviços no âmbito do envio de campanhas (email) sejam recolhidos, processados e
armazenados informaticamente pela lisbonroots.com.
Se deixar um comentário, o comentário e os seus meta dados são guardados indefinidamente.
Isto acontece de modo a ser possível reconhecer e aprovar automaticamente quaisquer
comentários seguintes, em vez de os colocar numa fila de moderação.
A equipa da lisbonroots.com reserva-se ao direito de alterar este acordo sem aviso prévio. Deste
modo, recomendamos que consulte a nossa política de privacidade com regularidade de forma
a estar sempre atualizado.

Mais Informação
Esperemos que esclareceu as coisas para você e como foi mencionado anteriormente, se há algo
que você não tem certeza se é necessário ou não, é geralmente mais seguro deixar os Cookies
ativados em caso ele não interagem com um dos recursos que você usa em nosso website. No
entanto, se ainda está procurando mais informações, pode contactar-nos através de um dos
nossos métodos de contacto preferenciais.

