
POLÍTICA DE COOKIES (VERSÃO AMPLIADA) 

O QUE SÃO COOKIES  

Os cookies são pequenos ficheiros de texto que os sites visitados pelos u?lizadores enviam para os 

disposi?vos deste, onde são arquivados antes de serem transmi?dos de volta para o mesmo site para a 

próxima visita. Os cookies são u?lizados para finalidades diferentes, têm caracterís?cas diferentes e podem 

ser usados pelo proprietário do site que está a ser visitado ou por terceiros.  
A seguir encontrará todas as informações sobre os cookies instalados através deste site e as instruções 

necessárias sobre como gerir as suas preferências em relação aos mesmos. 

 
COOKIES UTILIZADOS POR ESTE SITE  

A u?lização de cookies por parte da SuUer Professional srl, com sede em BorgheUo Borbera, Localidade de 

Leigozze 1, NIF 01336470065, proprietário deste site, faz parte de Polí?ca de Privacidade do mesmo. 

 
COOKIES TÉCNICOS QUE NÃO REQUEREM CONSENTIMENTO  

POLÍTICA DE COOKIES (versão ampliada) 

 
COOKIES PARA OS QUAIS É NECESSÁRIO O CONSENTIMENTO  

 
Cookies de terceiros  

Através deste site são instalados também cookies de terceiros. Encontrará a seguir algumas indicações e um 

link para a polí?ca de privacidade e para o formulário de consen?mento de cada um deles. Poderá, 

rela?vamente a todos, exprimir o seu consen?mento fechando esta página ou passando para outra página do 

site. 

 
A) Cookies de criação de perfil publicitário  

São u?lizados para transmi?r publicidade com base nos interesses manifestados através da navegação na 

Internet (OBA - Online Behavioral Adver?sing).  
Encontrará a seguir o nome dos terceiros que os gerem e, para cada um deles, o link para a página onde 

encontrará informações sobre o tratamento e exprimir o seu consen?mento. 

 
DoubleClick da Google:  

Polí?ca de cookies e formulário de consen?mento aqui 
Poderá verificar alguns dos terceiros que instalam cookies deste ?po também através do site hUp://

www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte/. 

 
b) Cookies estals?cos  
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https://www.google.com/settings/u/0/ads/plugin


São u?lizados por terceiros, também de forma desagregada, para a gestão de estals?cas. Encontrará a seguir 

o nome dos terceiros que os gerem e, para cada um deles, o link para a página na qual poderá receber 

informações sobre o tratamento e exprimir o seu consen?mento. 

 
Polí?ca de Cookies e formulário de consen?mento em hUps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it  

LEMBRE-SE DE QUE PODE GERIR AS SUAS PREFERÊNCIAS RELATIVAMENTE A COOKIES ATRAVÉS DO 

NAVEGADOR 

 
Se não conhece o ?po e a versão do navegador que está a u?lizar, clique em "Ajuda" na janela no topo do 

navegador, onde pode aceder a todas as informações necessárias.  
Se, no entanto, conhece o seu navegador, clique no que está a u?lizar para aceder à página de gestão de 

cookies. 
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https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

