
 
 

 

 

Política de Cookies 

 

A Cata Vassalo utiliza cookies no seu website, a presente política tem como objetivo dar-lhe 

a conhecer as suas categorias e potencialidades.  

Cookie é um pequeno ficheiro de informação que é conservado no seu computador ou 

dispositivo móvel para leitura em visitas posteriores e que tem como objetivo facilitar a 

navegação, personalizar a informação e analisar a sua eficácia. 

O website da Cata Vassalo utiliza cookies para o seu correto funcionamento, para analisar a 

utilização do website, melhorar a experiência do usuário e conhecer o seu uso da rede. Ao 

visitar o website da Cata Vassalo é informado através de uma mensagem da utilização de 

cookies, ao clicar em aceitar consente a empresa a utilizá-los.  

Os cookies podem ser excluídos a qualquer momento do seu computador, e poderá configurar 

igualmente o seu browser (dependendo do mesmo) para impedi-los se assim o desejar. O 

website da Cata Vassalo continuará a funcionar, mas com algumas funcionalidades limitadas. 

 

Quais as categorias de cookies que utilizamos? 

• Cookies de optimização da navegação em ambiente mobile ou desktop: Ao 

visualizar um site mobile (versão mobile antiga sob m.domain.com), ele forçará o 

servidor a exibir a versão para desktop e evitará o redirecionamento para o site para 

dispositivos móveis. 

• Cookies para análise estatística: permitem quantificar o número de visitantes e 

analisar estatisticamente o uso dos serviços Cata Vassalo pelos usuários. Utilizamos 

cookies no nosso website para recolher estatísticas e dados de forma agregada e 

individual, em ferramentas de análise, com a finalidade de otimizar a sua navegação 

no nosso website e apresentar-lhe material de marketing relevante.  

• Cookies para identificar membros do site que fizeram login. 

• Cookies de segurança. 

 

Que tipos de dados pessoais tratamos? 

Poderemos associar o seu ID de cookie aos seus dados pessoais constantes e recolhidos no 

âmbito da sua compra.  



 
 

 

Quem tem acesso aos seus dados pessoais? 

A Cata Vassalo é a entidade Responsável pelo Tratamento dos seus dados pessoais, tal como 

mencionado na Política de Privacidade. Neste contexto, os dados disponibilizados a 

terceiros, são utilizados apenas para lhe prestar os serviços que apresentamos.  

 

Qual o fundamento de licitude para tratamento dos seus dados pessoais? 

Apenas associaremos os seus cookies aos seus dados pessoais, sempre que inicie a sessão na 

sua conta Cata Vassalo. O fundamento licitude para este tratamento baseia-se nos interesses 

legítimos da Cata Vassalo (para mais informações consulte a nossa Política de 

Privacidade). 

 

Durante quanto tempo conservamos os seus dados? 

A Cata Vassalo conserva os dados pessoais resultantes do tratamento de ID de cookies até  

um máximo de duas semanas após a visita do utilizador ao site.              

Poderá facilmente parar de aceitar e apagar cookies do seu computador ou do seu dispositivo 

móvel utilizando o seu browser. Para obter instruções sobre como gerir e eliminar cookies, 

consulte a “Ajuda” no seu browser. Poderá optar por desativar os cookies ou receber uma 

notificação sempre que um novo cookie seja enviado para o seu computador ou dispositivo 

móvel. Tenha em atenção que, se desativar os cookies, haverão funcionalidades relativas ao 

nosso website que provavelmente não conseguirá utilizar.   

 


