Política de Cookies
À semelhança da maioria dos websites, o nosso Site utiliza cookies, a
fim de proporcionar aos utilizadores um serviço web mais
personalizado.
Não é possível operar todas as funcionalidades do Site sem utilizar
cookies.
Um cookie é um segmento de informação composto apenas por texto
que é transmitido para o disco rígido do computador do utilizador,
através do navegador web, para que o Site consiga recordar a
identidade do utilizador.
Por si só, os cookies não podem ser usados para identificar o
utilizador. Habitualmente, um cookie inclui informação do nome do
domínio de proveniência, um "prazo de validade" e um valor,
geralmente um número único que é gerado de forma aleatória.
Pode aceder a mais informação sobre cookies,
visitando www.allaboutcookies.org
Mais concretamente, utilizamos os seguintes cookies, que executam
as funções descritas a seguir:
Nome do
Cookie

Utilização

É um código de controlo utilizado para definir a Origem
do nosso tráfego. "__id__" é uma variavél. Podem
...
existir vários códigos com valores diferentes de
"__id__"
...
É um ID do cookie para anúncios
PHPSESSID É um cookie para determinar um ID de Sessão
É um parametro de região e de linguagem da página
LOCALE
web
É um cookie que determina as preferências do utilizador
PREF
dentro deste site.
É uma cookie do Google Analytics que controla o
__utma
número de vezes que o usuário visitou o site.
__utmb &
São cookies do Google Analytics, que calculam o tempo
__utmc
gasto no site durante cada sessão.
Outra cookie do Google Analytics, que detecta a origem
de visitantes, o motor de busca a partir do qual o site foi
__utmz
visitado, e que os termos utilizados na pesquisa para
chegar ao site.

A Planeta obtém o seu consentimento antes de usar cookies.
Se continuar a navegar no Site depois de ter visto o aviso, então
a Planeta assume que concorda com a utilização de cookies nos
termos acima descritos.
Os cookies que utilizamos foram concebidos para o ajudar a tirar o
máximo partido do nosso website.
Contudo, se não pretender receber cookies, pode facilmente alterar as
definições do seu navegador web para não aceitar cookies, ou para
ser notificado sempre que receber um cookie novo.
Para alterar estas definições no navegador web, deve aceder às
preferências avançadas.
Contudo, poderá não conseguir utilizar todas as funcionalidades
interactivas do nosso site se os cookies estiverem desactivados.
Por isso, recomendamos que deixe esta opção activada para poder
desfrutar plenamente do nosso Site.
Pode aceder a mais informação sobre como impedir a instalação de
cookies no seu navegador
visitando: www.allaboutcookies.org/manage-cookies

