DECLARAÇÃO COOKIES
A K.I. SAMEN ao anunciar os seus produtos e serviços neste site faz uso de cookies.
O que é um cookie?
Cookies são pequenos pacotes de dados que ficam arquivados no computador quando o utilizador
visita sítios de internet. A utilização de cookies é importante para a prestação de serviços através do
nosso sítio. A K.I. SAMEN deseja informá-lo sobre a melhor maneira para essa utilização.
Por meio dos cookies a K.I. SAMEN trata, entre outros, que na sua visita ao nosso sítio não receba
ou tenha que fornecer repetitivamente a mesma informação. Facilita a sua navegação pelo nosso
sítio de internet. Além disso o conteúdo do seu carrinho de compras fica guardado para si no nosso
banco de dados. Através dos cookies é possível ver como é utilizado o nosso sítio e como é possível
melhorá-lo. Esta declaração sobre o uso do cookie explica quais os cookies que a K.I. SAMEN aplica
para possibilitar os seus serviços online.
Espécies de cookies
Os cookies utilizados pela K.I. SAMEN podem ser divididos pelas espécies seguintes:
1.
Cookies necessários e cookies para a prestação dos serviços requeridos.
Alguns cookies são imprescindíveis para um bom funcionamento do sítio de internet ou para a
prestação dos serviços requeridos. Por exemplo, quando se faz uso dos serviços de encomendas
online e quando o sítio é visitado, guardando o que já foi colocado no carrinho de compras.
2.
Cookies para optimização
Este tipo de cookies são utilizados, entre outros, para recolher informação (Analytics e Hotjar).
Esta informação revela as páginas do sítio mais visitadas, quais delas foram mais efectivas e quais
revelaram erros. Com esta informação podemos optimizar o uso do nosso sítio de internet.

Bloqueamento de cookies
Também é possível bloquear os cookies ou não dar autorização para o seu uso. A maior parte dos
motores de busca na internet podem ser definidos de forma a que os cookies não sejam aceites. A
forma de o fazer é dependente do motor de busca que se usa. Deve levar em conta que algumas
partes do sítio da K.I. SAMEN não funcionarão da mesma forma se os cookies forem bloqueados. A
forma de bloquear os cookies difere de acordo com o motor de busca.
Anular os cookies depois
Depois de visitar o sítio pode optar para anular os cookies do seu computador.
Atenção: Quando se anulam os cookies através do motor de busca ou se bloqueiam de outra forma
pode acontecer que alguns serviços ou elementos do sítio não funcionem de forma optimizada.

