
POLÍTICA DE COOKIES 

 

Os “cookies” são pequenas etiquetas de software que são armazenadas no seu 

computador ou smartphone através do navegador (browser), retendo apenas 

informação relacionada com as suas preferências, não incluindo, como tal, os seus 

dados pessoais. 

Utilizamos, no seu website, cookies que permitem melhorar o desempenho e a 

experiência de navegação dos nossos Clientes/ Utilizadores, aumentando, por um 

lado, a rapidez e eficiência de resposta e, por outro lado, eliminando a necessidade 

de introduzir repetidamente as mesmas informações. 

Os cookies podem ser: 

- Essenciais, permitindo que navegue no website, bem como aceder à área 

reservada, permitindo, através da recolha de informação anónima ajudar a melhorar 

a forma como o website funciona, bem como entender o que interessa aos nossos 

utilizadores. Usamos estes cookies, nomeadamente, para registo das visitas para 

tratamento estatístico. A aceitação destes cookies é uma condição para uso do nosso 

website;  

- Funcionais, permitindo relembrar os dados de acesso à área reservada. Pode, a 

qualquer momento, controlar ou não se estes cookies são utilizados, através das 

definições do seu browser ou aplicação;  

- Publicidade, permitindo direcionar publicidade em função dos interesses de cada 

utilizador, por forma a direcionar campanhas publicitárias de acordo com os hábitos 

de navegação, permitindo ainda fazer a ligação a redes sociais, tais como Linkedin, 

Facebook, Youtube, Instagram, entre outros, por forma a direcionar a publicidade 

também nesses websites. Usamos estes cookies, nomeadamente, para o informar 

dos novos produtos ou campanhas em vigor e partilhar outros conteúdos relevantes.  

Pode, a qualquer momento, controlar ou não se estes cookies são utilizados, através 

das definições do seu browser ou aplicação. 

 

Reservamos o direito de, a qualquer momento, proceder a modificações ou 

atualizações à presente Política de Privacidade, sendo essas alterações devidamente 

atualizadas na presente Plataforma. 



Caso necessite de esclarecimentos adicionais sobre a presente política, o tratamento 

da informação e dos dados pessoais que recolhemos sobre si, agradecemos que 

entre em contacto connosco através do e-mail privacidade@kinto-mobility.pt, 

sendo que designámos um Encarregado de Proteção de Dados, o qual pode ser 

contactado através do endereço epd@kinto-mobility.pt. 


