POLÍTICA DE COOKIES DO MOEY!
1.

O QUE SÃO COOKIES?

Cookies são pequenos ficheiros de texto com informação relevante que é descarregada pelos dispositivos de acesso
(telemóvel/smartphone), através do navegador de internet (browser), quando um website é visitado pelo dispositivo do
Utilizador.

2.

UTILIZAÇÃO DE COOKIES

Os cookies utilizados pelo moey! têm como objectivo melhorar o desempenho e a experiência dos utilizadores, retendo
apenas informação relacionada com as suas preferências e são fundamentais para lhe proporcionar uma experiência
sem falhas. Os cookies utilizados pelos sites disponibilizados pelo site guardam informações genéricas,
designadamente:
•

Forma de acesso dos utilizadores;

•

Local/país de acesso;

•

Modo de utilização dos websites;

•

Preferências do utilizador.

Os cookies são utilizados no website do moey! para os seguintes propósitos:
•

Permitir o registo de dados dos dispositivos dos utilizadores, respectivos parâmetros de configuração e
assegurar a devida prevenção a qualquer tentativa de acesso não autorizado;

•

Recolher informação sobre quais as páginas que são mais relevantes para os utilizadores;

•

Armazenar informação de marketing, histórico de navegação e outras preferências para melhorar a experiência
de utilização e de contacto com o moey!;

•

Avaliar a eficácia das campanhas publicitárias e promocionais, de modo a aumentar a performance das
mesmas;

•

Personalização de anúncios, dirigidos a Utilizadores que hajam já visitado os sites da Caixa Central
(remarketing) e definição de público-alvo para envio de campanhas publicitárias.

O Utilizador pode, a qualquer momento e através do seu navegador de internet (browser), decidir ser notificado sobre
a recepção de cookies, bem como bloquear a respectiva entrada no seu sistema. Salienta-se, no entanto, que a recusa
de uso de cookies no site pode resultar na impossibilidade de acesso a algumas das suas áreas e não permitir toda a
experiência de navegação.
O moey! dá a possibilidade aos Utilizadores de activar e desactivar os cookies directamente no site.

Para obter mais informação sobre algumas das ferramentas que utilizam cookies, e sobre a eventual recolha de dados
pessoais através das mesmas, devem os Utilizadores consultar a Política de Privacidade da Aplicação, disponível em
www.moey.pt.

3.

TIPOS DE COOKIES

Cada cookie utilizado tem uma função, nomeadamente:
• Estritamente necessários - Estes cookies são necessários para o correcto funcionamento do site e não podem ser
desabilitados. Estes são geralmente definidos apenas em resposta a acções realizadas por si, o que equivale a uma
solicitação de serviços, como definir as suas preferências de privacidade, fazer login ou preencher formulários. É
possível configurar o browser para bloquear ou alertá-lo sobre estes cookies, mas algumas partes do site não
funcionarão. Estes cookies não armazenam informações pessoais identificáveis.
• Desempenho - Estes cookies são utilizados para analisar a forma como os utilizadores usam o site, permitindo
destacar artigos ou serviços que podem ser do interesse dos Utilizadores, e monitorizar o desempenho do site,
conhecendo quais as páginas mais populares, qual o método de ligação entre páginas que é mais eficaz ou para
determinar a razão de algumas páginas estarem a receber mensagens de erro. Estes cookies são utilizados apenas
para efeitos de criação e análise estatística, sem nunca recolher informação de carácter pessoal. Assim, o moey!
pode fornecer uma experiência de elevada qualidade ao personalizar a sua oferta e, rapidamente, identificar e
corrigir quaisquer problemas que surjam.
• Marketing - Estes cookies podem ser definidos através do site pelos parceiros de publicidade. Podem ser usados
por estas empresas para criar um perfil dos seus interesses e mostrar anúncios relevantes noutros sites. Estes
cookies são baseados na identificação exclusiva do seu navegador e dispositivo que acede à Internet. Se desabilitar
estes cookies, experimentará publicidade menos segmentada.

