
Política de uso de cookies - Panrico 

As cookies são pequenos ficheiros de dados gerados no computador do utilizador que permitem que seja 

o próprio utilizador a armazenar a informação que gera com a sua actividade na rede. Este website pode 

utilizar as seguintes cookies: 

Cookies de sessão 

As cookies de sessão são memorizadas e têm unicamente validade temporária, não gravando, de forma 

permanente, nenhuma informação no disco rígido do seu computador. Estas cookies permitem 

armazenar a informação relativa ao início de sessão de cada utilizador. 

Cookies de navegação 

O principal objectivo das cookies de navegação é evitar oferecer recomendações que não estejam de 

acordo com os seus interesses e oferecer-lhe propostas comerciais dirigidas e personalizadas. Estas 

cookies de navegação baseiam a sua utilidade no seguimento temporário da navegação pela Internet. O 

utilizador tem a possibilidade de eliminar este tipo de cookies antes de iniciar a navegação por outras 

páginas do website. 

Cookies de análise estatística 

São aquelas que bem tratadas por nós e por terceiros, nos permitem quantificar o número de visitantes e 

analisar estatisticamente a utilização que os nossos utilizadores fazem dos nossos serviços. 

Gestão do uso de Cookies: 

Sem prejuízo do anteriormente referido, o Utilizador tem a possibilidade de configurar o seu browser para 

aceitar ou rejeitar por defeito todas as cookies ou para receber um aviso da recepção de cada cookie no 

ecrã e decidir nesse momento a sua implantação ou não no disco rígido. Para fazer isso, sugerimos a 

secção de ajuda do seu browser para saber como mudar a configuração que utiliza actualmente. Também 

pode utilizar as ferramentas de bloqueio de cookies de rastreamento como Do Not Track, que pode fazer 

download do site: http://www.abine.com/dntdetail.php. 

Existe também a possibilidade de revogar em qualquer momento o seu consentimento para a utilização 

de cookies por parte da Panrico – Produtos Alimentares, Lda, configurando para o efeito o seu browser 

conforme indicado no ponto anterior. 

Sem prejuízo do anterior, tenha em conta que desactivar as cookies pode afectar o correto funcionamento 

de determinadas secções do website. 

Por favor, consulte as instruções e manuais do seu browser para ampliar esta informação: 

Se utilizar Microsoft Internet Explorer, na opção de menu Ferramentas, seleccionando Opções de Internet 

e acedendo a Privacidade 

Se utiliza Firefox, para Mac na opção de menu Preferências, seleccionando Privacidade, acedendo à 

opção Mostrar Cookies, e para Windows na opção de menu Ferramentas, seleccionando Opções, 

acedendo a Privacidade e depois a Usar uma configuração personalizada para o histórico. 

Se utiliza Safari, na opção do menu Preferências, seleccionando Privacidade 

Se utiliza Google Chrome, na opção do menu Ferramentas, seleccionando Opções (Preferências em Mac), 

acedendo a Avançadas e depois na opção Configuração Conteúdo da secção Privacidade, e finalmente 

marcando Cookies no diálogo. 

 


