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Política de Cookies
Informação sobre o nosso uso de cookies
Este Aviso descreve como nós, na Dentons Group (um Swiss Verein) e nas nossas
afiliadas, escritórios associados, instalações, empresas associadas ou entidades com
uma aliança especial com a nossa prática jurídica internacional) usamos os cookies e
tecnologias similares nos nossos websites e através dos nossos serviços online, e como
nos contactar com quaisquer questões relacionadas com este Aviso.
Consulte a lista de entidades e locais da Dentons em todo o mundo
.
Este Aviso aplica-se a qualquer website, aplicações ou serviços da Dentons que o liguem
ou incorporem por referência. Para qualquer informação pessoal recolhida através da
utilização de cookies e tecnologias similares, o nosso Aviso de Privacidade também se
aplica e complementa este Aviso.
Pode gerir as suas preferências de consentimento a qualquer momento para aceitar ou
rejeitar o uso de várias categorias de cookies, que não são estritamente necessárias,
através do nosso
Gestor de Consentimento de Cookies
. No entanto, se desativar os cookies e tecnologias similares, algumas funcionalidades
podem não trabalhar como pretendido.

O que são cookies e tecnologias similares?
Um cookie é um pequeno ficheiro de dados (ficheiro de texto) que os websites que visita
pedem ao seu navegador para armazenar no seu dispositivo (como o seu computador ou
smartphone), para se lembrar de informações sobre si, as suas preferências (como o seu
idioma de escolha) ou as informações do seu dispositivo, quando voltar ao mesmo. As
'tecnologias similares' que se enquadram no termo genérico 'cookies' também incluem
objetos locais (por vezes chamados cookies flash), web beacons, pixels, tecnologias de
impressão digital do navegador, ou qualquer tecnologia que armazena ou acede as
informações no dispositivo do utilizador. Estas informações não nos permitem
normalmente identificá-lo, mas poderão oferecer-lhe uma melhor experiência de utilizador
ao visitar websites (incluindo o nosso).

Que cookies usamos?
Os tipos de cookies que utilizamos estão listados abaixo e enquadram-se em duas
categorias, estritamente necessárias e opcionais. Isto significa que os cookies que
colocamos quando visita os nossos websites ou aplicações da Dentons dependerão das
suas escolhas.
Usamos cookies próprios e de terceiros. Quaisquer cookies que sejam definidos pelo site
ou aplicações que visitar são chamados cookies próprios, enquanto quaisquer cookies
que são de um domínio diferente do domínio do site que está a visitar são chamados
cookies de terceiros. Estes cookies são colocados por alguém que não nós. Um exemplo
disso é quando anexamos um vídeo do YouTube. A lista de organizações de terceiros e
respetivos cookies, e propósitos de processamento, podem ser encontrados e geridos no
nosso
Gerência de consentimento de Cookie
.
Alguns cookies são eliminados assim que fecha o seu navegador de Internet ('cookies de
sessão'). Os 'cookies persistentes' por outro lado permanecem no seu navegador por um
período mais longo e não são apagados uma vez que o fecha, por isso, por exemplo, um
site que revisita lembra-se do seu idioma de eleição. Os separadores abaixo contêm
detalhes sobre o tempo de vida útil dos cookies que utilizamos.
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Para ver as descrições destes cookies, visite o nosso
Gestão de consentimento de Cookies
.
Por favor, consulte a política de privacidade de qualquer terceiro para obter
conhecimentos sobre as informações que recolhem, como a utilizam e quanto tempo a
armazenam. Estes cookies são suscetíveis de serem cookies analíticos/de desempenho
ou cookies direcionados.

Alterações no nosso Aviso de Cookies
Se alterarmos algo importante sobre este Aviso de Cookies, iremos notificá-lo através de
um pop-up no site por um período razoável de tempo previamente e seguindo a
alteração, ou outro método apropriado. Pode rever o Aviso de Cookies visitando o site e
clicando no link "Aviso de Cookies".

Contacto
Em caso de dúvida, contacte a Equipa Global de Proteção de Dados
risk.dataprivacyteam.emea@dentons.com
Por favor, note que tem o direito de apresentar uma reclamação à Autoridade de
Protecção de Dados competente.
O Aviso de Cookies foi actualizado pela última vez no dia 3 de Setembro de 2020.
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