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[PT] Política de cookies para box4.eu 
Esta é a Política de Cookies para box4.eu, acessível a partir de box4.eu 

O que são cookies? 

Como é prática comum em quase todos os sites profissionais este site usa 
cookies, que são pequenos arquivos que são baixados para o seu computador, 
para melhorar sua experiência de navegação. Esta página descreve as 
informações que são armazenadas, como as usamos e por que as precisamos 
de armazenar. Também explicamos como pode prevenir estes cookies de serem 
guardados, no entanto isso pode afectar certos elementos da funcionalidade do 
site.  

Para mais informações gerais sobre cookies, consulte o artigo da Wikipedia 
sobre Cookies HTTP. 

Como usamos cookies 

Usamos cookies por vários motivos detalhados abaixo. Infelizmente na maioria 
dos casos não existem opções padrão para desabilitar os cookies sem desabilitar 
completamente a funcionalidade e os recursos que eles adicionam a este site. É 
recomendável que deixe todos os cookies se não tiver a certeza se precisa deles 
ou não, pois podem ser usados para fornecer um serviço que use. 

Desactivando Cookies 

Pode impedir a configuração de cookies ajustando as configurações no seu 
navegador (consulte a Ajuda do seu navegador para saber como o fazer). Esteja 
ciente de que a desactivação dos cookies afectará a funcionalidade deste e de 
muitos outros sites que visita. Desactivar os cookies normalmente resultará na 
desactivação de certas funcionalidades e recursos do site. Portanto, é 
recomendável que não os desabilite.  

Pode aprender a gerenciar cookies no seu navegador seguindo o Guia de 
Cookies do Navegador. 

Os Cookies que definimos 

 Cookies relacionados com formulários 
 

Quando envia dados para um formulário como os encontrados em páginas de 
contacto ou formulários de comentários, os cookies podem ser configurados para 
lembrar os detalhes do usuário para correspondência futura. 

 

https://privacypolicies.com/blog/browser-cookies-guide/
https://privacypolicies.com/blog/browser-cookies-guide/
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Cookies de terceiros 

Em alguns casos especiais, também usamos cookies fornecidos por 
terceiros confiáveis. A secção a seguir detalha que cookies de terceiros 
pode encontrar através deste site. 

 Este site usa o Google Analytics, que é uma das soluções de análise mais 
difundidas e confiáveis da internet para nos ajudar a entender como usa o 
site e como podemos melhorar a sua experiência. Esses cookies podem 
rastrear coisas como, por exemplo, quanto tempo fica no site e nas páginas 
visitadas para que possamos continuar a produzir conteúdo que seja do seu 
interesse. 
 

Para mais informações sobre os cookies do Google Analytics, consulte a 
página oficial do Google Analytics. 

Mais informações 

Esperamos que tenha ficado esclarecido, caso haja algo sobre o qual não tenha 
a certeza se necessita ou não é geralmente mais seguro manter as cookies 
activas, caso estas interajam com um dos recursos que use no nosso site. Esta 
Política de Cookies foi criada com a ajuda da Política de Cookies do Gerador de 
GDPR.  

No entanto, caso ainda necessite de mais informação pode contactar-nos 

através de um dos nossos meios de contacto. 
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[EN] Cookie Policy for box4.eu 
This is the Cookie Policy for box4.eu, accessible from box4.eu 

What Are Cookies 

As is common practice with almost all professional websites this site uses 
cookies, which are tiny files that are downloaded to your computer, to improve 
your experience. This page describes what information they gather, how we use 
it and why we sometimes need to store these cookies. We will also share how 
you can prevent these cookies from being stored however this may downgrade 
or 'break' certain elements of the sites functionality. 

For more general information on cookies see the Wikipedia article on HTTP 
Cookies. 

How We Use Cookies 

We use cookies for a variety of reasons detailed below. Unfortunately in most 
cases there are no industry standard options for disabling cookies without 
completely disabling the functionality and features they add to this site. It is 
recommended that you leave on all cookies if you are not sure whether you 
need them or not in case they are used to provide a service that you use. 

Disabling Cookies 

You can prevent the setting of cookies by adjusting the settings on your browser 
(see your browser Help for how to do this). Be aware that disabling cookies will 
affect the functionality of this and many other websites that you visit. Disabling 
cookies will usually result in also disabling certain functionality and features of 
the this site. Therefore it is recommended that you do not disable cookies. 

You can learn how to manage cookies on your web browser by following 
the Browser Cookies Guide. 

The Cookies We Set 

 Forms related cookies 

When you submit data to through a form such as those found on contact 
pages or comment forms cookies may be set to remember your user 
details for future correspondence. 

  

https://privacypolicies.com/blog/browser-cookies-guide/
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Third Party Cookies 

In some special cases we also use cookies provided by trusted third parties. 
The following section details which third party cookies you might encounter 
through this site. 

 This site uses Google Analytics which is one of the most widespread and 
trusted analytics solution on the web for helping us to understand how 
you use the site and ways that we can improve your experience. These 
cookies may track things such as how long you spend on the site and the 
pages that you visit so we can continue to produce engaging content. 

For more information on Google Analytics cookies, see the official 
Google Analytics page. 

More Information 

Hopefully that has clarified things for you and as was previously mentioned if 
there is something that you aren't sure whether you need or not it's usually safer 
to leave cookies enabled in case it does interact with one of the features you 
use on our site. This Cookies Policy was created with the help of the Generator 
of GDPR Cookies Policy. 

However if you are still looking for more information then you can contact us 
through one of our preferred contact methods. 

 

https://cookiepolicygenerator.com/

