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Ao utilizar ou aceder ao Site do Hóquei Académico de Cambra, você está a consentir com a
Utilização de Cookies da seguinte forma:
Esta política ajuda a explicar quando e por que os cookies podem ser enviados para os
visitantes dos Sites de internet.
Os "Cookies" são pedaços de texto de informação que um site transfere para o disco rígido de
um indivíduo ou de um outro site/navegador para fins de manutenção de registos. Os Cookies
permitem que o Site se lembre de informações importantes, tornando a utilização do Site mais
conveniente. Um cookie geralmente contém o nome do domínio do qual o cookie veio, a "vida
útil" do cookie e um número exclusivo (gerado aleatoriamente) ou um outro valor.
Como acontece na maioria dos Sites, o Site do Hóquei Académico de Cambra utiliza Cookies
para melhorar a sua experiência Online.
Existem dois tipos de Cookies:
Cookies de Sessão - são Cookies que permanecem na pasta de cookies do seu browser de
internet por muito mais tempo (dependendo da duração de cada Cookie).
Cookies Persistentes - são Cookies temporários que permanecem na pasta de cookies do
seu browser, até sair do Site.
Quando utilizamos Cookies de sessão para mostrar o número total de visitas/visitantes no
nosso Site, essa totalização é realizada anonimamente (os Cookies não armazenam
informações pessoais).
Podemos também utilizar Cookies para ajudar a melhorar a sua experiência online sempre que
visitar o Hóquei Académico de Cambra. Se desactivar todos os Cookies, talvez não possa
usufruir de todos os recursos deste Site, nomeadamente o Livro de Visitas (por exemplo) e
para manter a sua sessão activa.
Utilize as opções do seu browser de internet caso não queira receber um Cookie ou se deseja
configurar o seu browser para notificá-lo quando receber um Cookie.
O Cookie instalado na pasta de Cookies do seu browser pode ser excluído facilmente de forma
manual, ou fazendo "Terminar sessão" através do Site.
Alterações na Política de Cookies:
Ocasionalmente, pode ser necessário alterar a nossa Política de Cookies. Sugerimos que visite
esta página periodicamente para se manter informado sobre eventuais alterações.
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