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POLÍTICA DE COOKIES 

  

O QUE SÃO COOKIES? 

Um Cookie é um arquivo de texto muito simples, cuja composição depende diretamente do 
conteúdo do endereço web visitado. Por exemplo, a maioria dos sites armazenam informações 
básica, como endereços IP e preferências sobre idiomas, cores, entre outros.  

 

COMO FUNCIONAM AS COOKIES? 

Quando visita uma página web pela primeira vez, esta envia um Cookie como resposta para o 
seu navegador, contendo as suas preferências, em formato de texto. Este pequeno arquivo 
ficará armazenado no seu computador até que perca validade. 

Enquanto o cookie estiver guardado no seu computador, todas as vezes que aceder a um site, o 
“browser” que está a utilizar irá enviar este arquivo para o site acedido. Desta maneira, as suas 
configurações serão aplicadas de forma automática. 

 

A HOSTINET TAMBÉM UTILIZA COOKIES? 

Sim, a HOSTINET utiliza cookies de sessão, que são cookies temporários que permanecem no 
arquivo de cookies do browser até sair do website.  

 

 

PARA QUE SÃO UTILIZADOS? 

1] Permitem a navegação no website e utilização das aplicações, bem como aceder a áreas 
seguras do website. Sem estes cookies, os serviços requeridos não podem ser prestados. 

2] São utilizados anonimamente para efeitos de criação e análise de estatísticas, no sentido de 
melhorar o funcionamento do website. 

 3] Guardam as preferências do utilizador relativamente à utilização do site, para que não seja 
necessário voltar a configurar o site cada vez que o visita. 
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COMO CONFIGURAR OS COOKIES? 
 
É possível aceitar, recusar ou bloquear a entrada de cookies no seu sistema e informar o 
utilizador sempre que um cookie é recebido. O utilizador pode configurar os cookies no menu 
"opções" ou "preferências" do seu browser. 
 
No entanto, alertamos que a recusa de cookies no site pode resultar na impossibilidade de ter 
acesso a algumas áreas do site, de receber informação personalizada ou afetar, parcial ou 
totalmente, a navegação no website. 
 

 
 ___________________________________________________________________ 

HOSTINET – ALOJAMENTO WEB E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO UNIPESSOAL 

Nº de Identificação Fiscal: 510 193 951 

Contato de Email: info@hostinet.pt 

Morada fiscal: Rua Varela Silva Nº29 2ºEsq, 2730-233 Barcarena. 

Telefone: 214 211 259 

 

Barcarena, 18 de maio de 2018. 
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