
Política de Cookies
O QUE SÃO COOKIES
As cookies são pequenos ficheiros de texto enviados para o seu computador ou dispositivo móvel 
quando visita websites. As cookies ajudam os websites a armazenar e recuperar informação sobre os 
seus hábitos de navegação por forma a personalizar a navegação de acordo com as suas preferências. 

COOKIES UTILIZADAS NO SITE
Cookies de sessão: são cookies temporárias que permanecem arquivadas no navegador até que o 
utilizador abandone a página web, pelo que não fica qualquer registo no disco rígido do utilizador. A 
Informação recolhida por estas cookies serve para analisar padrões de tráfego do site, o que nos per-
mite melhorar o conteúdo e a navegabilidade do site. 

Cookies de análise: São aquelas que, sendo tratadas por nós ou por terceiros, nos permitem quantifi-
car o número de utilizadores e realizar a medição e análise estatística de como os utilizadores usam o 
site. Examinamos a navegação no nosso site, com o objetivo de melhorar o fornecimento de produtos 
e serviços que lhe disponibilizamos. 

Cookies publicitárias, de identificação e profiling: São aquelas que, sendo tratadas por nós ou por 
terceiros, nos permitem gerir de uma forma mais eficiente a oferta de espaços publicitários que exis-
tem no site, podendo analisar os seus hábitos de navegação e mostrar-lhe publicidade relacionada com 
o seu perfil de navegação. Usamos cookies de identificação e de profiling para personalizar e facilitar 
a navegação de acordo com as suas preferências, nomeadamente evitando a necessidade de introduzir 
repetidamente as mesmas informações. 

EXEMPLOS PRÁTICOS
Cookies próprias: Utilizados pelo Instituto de S. Miguel no site para manter os Planos selecionados 
pelo utilizador. 

Cookies de sessão:
a) Associam o que escolhe ao seu carrinho de compras;
b) Armazenam informação para mostrar as páginas de forma mais rápida;
c) Indicam se está atualmente logado no site;
d) Indicam os IDs de sessão no servidor;
e) Guardam os últimos produtos visualizados;
f) Guardam informação sobre as pesquisas;
g) Indicam se o utilizador autoriza o uso de cookies.

POLíTICA DE PRIvACIDADE
O Web site www.institutosaomiguel.org e www.amigodaverdade.org  e respetivsa valências são propriedade do Instituto de S. 
Miguel, Fundação Particular de Solidariedade Social, com sede na Rua 31 de Janeiro n.º 54, 6300-769 Guarda e NIPC 500 876 
860. O Instituto de S. Miguel compromete-se a garantir que a privacidade dos dados que disponibilizou ou venha- a disponibili-
zar, é protegida nos devidos termos legais e de acordo com esta Política de Privacidade. E, por isso, desenvolvemos esta Política 
de Privacidade para o ajudar a compreender de que forma os dados que nos faculta são tratados e protegidos. Ao utilizar a plata-
forma Instituto de S. Miguel queremos que entenda que estará a consentir com os termos descritos nesta Política de Privacidade 
no seu todo. 

PRINCÍPIOS GERAIS
Porque a sua privacidade é muito importante para nós, em tudo o que fazemos; 
Porque entendemos que só pessoas autorizadas podem aceder aos seus dados e tratá-los para as finalidades previamente definidas, 
e Porque consideramos que, enquanto titular, os dados são seus e não nossos. Apenas as pessoas autorizadas utilizam os dados 
autorizados para as finalidades autorizadas pelo tempo necessário à prossecução das referidas finalidades. 
Procuramos através desta Política de Privacidade manifestar o nosso compromisso e respeito pelas normas legais que visam pro-
teger a sua Privacidade e os seus Dados Pessoais. 
O acesso à nossa plataforma e a disponibilização dos seus dados pessoais implica o conhecimento e a aceitação desta Política de 
Privacidade. É ainda aconselhada a leitura dos nossos “Termos e Condições” e da “Política de Cookies”, que disponibilizamos no 
mesmo endereço.  A eventual disponibilização de links para websites externos à nossa institutição não implica qualquer assun-
ção de responsabilidade relativamente a tais websites e ao seu conteúdo, pelo que deverá consultar a Política de Privacidade dos 
correspondentes websites. 

O QUE SÃO DADOS PESSOAIS?
Para os objetivos desta Política, adotamos a definição de Dados Pessoais do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). 
Para este efeito é um Dado Pessoal qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável, sendo que é 
considerada identificável uma pessoa singular que possa ser identificada, direta ou indiretamente, designadamente por referência 
a um número de identificação ou a um ou mais elementos específicos da sua identidade física, fisiológica, psíquica, económica, 
cultural ou social. 

COMO RECOLHEMOS OS SEUS DADOS?
No âmbito da nossa atividade procedemos à recolha e ao tratamento dos dados pessoais pelo telefone, através da nossa platafor-
ma, por escrito, e-mail e correio, entre outros. Estes dados poderão ser recolhidos e tratados quer no âmbito do legítimo interesse, 
de uma relação contratual ou pré-contratual quer do consentimento expresso. 

CATEGORIAS DE DADOS PESSOAIS QUE SÃO RECOLHIDOS
Os dados que recolhemos são para iniciar e manter uma relação comercial, para envio de comunicações de marketing direto re-
gular, para a apresentação de produtos e serviços, nossos e dos nossos parceiros, para tratá-lo de forma personalizada bem como 
enviar informação sobre notícias e eventos. Tratamos também os seus dados para garantir que possamos gerir, desenvolver e con-
trolar a relação comercial. Alguns dos dados que solicitamos têm carácter obrigatório pelo que constituem elementos essenciais 
à perfeita execução da relação comercial e/ou contratual. Os Dados Pessoais que recolhemos dependem do contexto das suas 
interações com a Instituição e da Institutição consigo, no âmbito da sua atividade e no cumprimento das atribuições que lhe estão 
legalmente cometidas.

ONDE SÃO ARMAZENADOS ESSES DADOS
Os dados pessoais a cuja recolha procedemos são objeto de tratamento informático e armazenados em bases de dados, sendo es-
tritamente cumprida a legislação em vigor relativa à proteção de dados e as normas relativas à segurança da informação. 
Os dados pessoais que nos facultou serão armazenados na União Europeia, podendo ser transferidos para fora da União Europeia 
apenas para países com o mesmo tipo de proteção exigida pela regulamentação em vigor. 

PARA QUE FINALIDADES RECOLHEMOS E TRATAMOS OS SEUS DADOS
Tratamos os seus dados de acordo a finalidade ou finalidades específicas, legítimas e determinadas aquando da recolha dos mes-
mos. 
Utilizamos os seus dados pessoais para as seguintes finalidades: 
• existindo consentimento do utilizador, para otimização da visita e a navegabilidade na nossa plataforma; 
• existindo consentimento do utilizador, para identificação e profiling na nossa plataforma; 
• existindo consentimento do utilizador, para ações de informação e marketing; 
• existindo consentimento do utilizador, para a comercialização de serviços e ou produtos, publicidade e marketing direto; 
• para identificação do utilizador individual ou empresarial, institucional ou outro; 



Cookies de terceiros:
a) Utilizadas para distinguir utilizadores e sessões;
b) Utilizadas para determinar novas visitas e sessões;
c) Armazenam a fonte de tráfego para explicar como o utilizador chega ao nosso site;
d) Usadas para identificar utilizadores e prevenir usos fraudulentos de dados de utilizadores e proteger 
dados de utilizadores de terceiros;
e) Utilizadas para personalizar publicidade;
f) Utilizadas para permitir ao site recordar preferências de navegação, idioma, região, etc.

Outros Cookies:
a) Analíticas web e vídeos;
b) Utilizadas para determinar que servidor mostra a informação ao utilizador;
c) Utilizadas para seguir as sessões ativas;
d) Utilizadas para determinar se as cookies estão ativas;
e) Utilizadas para medir o tempo de resposta dos utilizadores;
f) Utilizadas para identificar quantas vezes um utilizador nos visitou, que produtos comprou e a que 
preço comprou.
g) E, ainda, para saber se é a primeira visita ao site ou não.

COMO CONFIGURAR COOKIES NO SITE:

Caso opte por desativar as cookies que utilizamos isso poderá ter impacto na navegação, nomeada-
mente, poderá ter uma navegação limitada e não receber informação personalizada no decurso da 
utilização. O Instituto de S. Miguel pode rever esta Política de Cookies e fazer alterações, sendo por 
isso aconselhado a todos os utilizadores que a revejam periodicamente.
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