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Política de Cookies  

 

O website da Systemic recorre ao uso de cookies para proporcionar uma melhor 
experiência de utilização aos seus visitantes, bem como para assegurar o adequado 
funcionamento do mesmo. 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE COOKIES 

Devido à entrada em vigor da modificação relativa à "Lei de Serviços da Sociedade da 
Informação" (LSSICE) estabelecida pelo Real Decreto 13/2012, é obrigatória a obtenção do 
consentimento expresso do utilizador de todas as páginas web que utilizam cookies 
prescindíveis, antes de este navegar nas mesmas. 

O QUE SÃO COOKIES?  

Os cookies são pequenos ficheiros de informação que são armazenados no seu computador ou 
dispositivo móvel através do navegador (browser), de modo a permitir que nossos sistemas 
reconheçam o seu navegador e adequem as informações do nosso site de acordo com as suas 
preferências. Estes ficheiros permitem que durante um certo período o website seja capaz de 
se «lembrar» das suas ações e preferências, nomeadamente, do nome de utilizador, do idioma 
escolhido, do tamanho dos carateres, entre outras definições de visualização. 

UTILIZAÇÃO DE COOKIES POR PARTE DA SYSTEMIC 

 A Systemic apenas utiliza cookies essenciais que permitem  aceder a áreas específicas de sites 
na internet, permitindo a navegação no sítio da internet e a utilização das suas aplicações, tal 
como o acesso a áreas seguras do site através de login. Sem estes cookies, os serviços que o 
exijam não podem ser prestados. 

COMO POSSO CONTROLAR OS COOKIES?  

Os utilizadores podem configurar os dispositivos e os navegadores que utilizam para aceitarem 
todos ou alguns cookies, para os notificarem sempre que um cookie é emitido, ou para nunca 
receberem cookies. 

Pode encontrar informação mais específica sobre como gerir as preferências em relação 
aos cookies pelos navegadores mais populares em: 

• Google Chrome 
• Microsoft Edge 
• Mozilla Firefox 
• Microsoft Internet Explorer 
• Opera 
• Apple Safari 

 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/en-gb/safari
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Quando os cookies não forem estritamente necessários para o funcionamento do nosso 
website, iremos pedir o seu consentimento para a nossa utilização de cookies na sua primeira 
visita ao nosso website. 

Lembre-se de que desativar ou excluir alguns ou todos os cookies pode impedir que alguns 
serviços da web (incluindo neste site) funcionem corretamente e pode levar a uma experiência 
de navegação menos otimizada. 

ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE COOKIES 

Esta Política de Cookies pode ser revista a qualquer momento, de acordo com o nosso critério. 
Quando se fizerem tais alterações, a data de revisão no topo da página será alterada. A Política 
de Cookies alterada entrará em vigor a partir da data de revisão. 

Recomendamos os utilizadores do nosso website que revejam as Políticas de Cookies 
periodicamente, com o propósito de ficarem informados sobre a nossa gestão das cookies. 

 


