Política de Cookies e Privacidade do Site
POL 12002 R00
MOD 12006 R01

1. Política de Cookies
Este website utiliza cookies. Ao continuar a navegar no website concorda com a Política de Cookies do grupo INDAQUA.
O que são Cookies?
Um cookie (testemunho de conexão) é um fragmento de dados que um website coloca no seu dispositivo para armazenar informação
relacionada com as suas preferências.
Para que servem os Cookies?
Os cookies recolhem informações genéricas, designadamente a forma como encontra e utiliza o website, o tipo de dispositivo que utiliza e
outras informações relevantes que permitem disponibilizar corretamente e adaptar todos os componentes do website ou preencher
automaticamente dados.
Quais os tipos de Cookies utilizados pelo site e porquê?
Os websites do grupo INDAQUA utilizam os seguintes Cookies com a seguinte finalidade:
Cookie
PHPSESSID

Finalidade
Este é um simples identificador que permite à aplicação gerir as sessões únicas no website de forma a identificar os
utilizadores. Tipicamente é utilizado para manter a integridade da navegação.
Sem este cookie, a funcionalidade de login no website deixará de funcionar.

O Cookie indicado é essencial para aceder a áreas específicas, permitindo a navegação e a utilização das suas aplicações, através de login
(Cookies essenciais).
Quanto à validade, é do tipo Cookie de sessão. São Cookies temporários que são gerados e estão disponíveis até o utilizador encerrar a
sessão. Da próxima vez que o utilizador aceder ao seu navegador de internet (browser) os cookies já não estarão armazenados. A informação
obtida permite gerir as sessões, identificar problemas e fornecer uma melhor experiência de navegação.
Para quaisquer questões sobre a Política de Cookies por favor contactar:
INDAQUA Fafe – Gestão de Águas de Fafe, S.A.
Parque Primeiro de Dezembro;
4820-141 Fafe
E-mail: privacidadefafe@indaquafafe.pt
Telefone: (+351) 253 700 020

INDAQUA Santo Tirso/Trofa – Gestão de Águas de Santo Tirso e
Trofa, S.A.
Rua Luís de Camões, 49
4780-497 Santo Tirso
E-mail: privacidadestt@indaquastirsotrofa.pt
Telefone: (+351) 252 800 600

INDAQUA Feira – Indústria e Gestão de Águas de Santa
Maria da Feira, S.A.
Rua Dr. Alcides Strecht Monteiro, 17
4520-179 Santa Maria da Feira
E-mail: privacidadefeira@indaquafeira.pt
Telefone: (+351) 256 371 500

INDAQUA Matosinhos – Gestão de Águas de Matosinhos, S.A.
Av. Fabril do Norte, 1601
4460-316 Senhora da Hora
E-mail: privacidademts@indaquamatosinhos.pt
Telefone: (+351) 229 393 200

INDAQUA Vila do Conde – Gestão de Águas de Vila do
Conde, S.A.
Praça José Régio, nº 101 – r/c
4480-718 Vila do Conde
E-mail: privacidadevc@indaquavconde.pt
Telefone: (+351) 252 291 220

INDAQUA Oliveira de Azeméis – Gestão de Águas de Oliveira de
Azeméis, S.A.
Largo Luís de Camões, CC Rainha Loja 16 Piso 1
3720-232 Oliveira de Azeméis
E-mail: privacidadeoaz@indaquaoazemeis.pt
Telefone: (+351) 256 690 150
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INDAQUA Indústria e Gestão de Águas, S.A.
Avenida Joaquim Neves dos Santos, 122, 1.º
4450-394 Matosinhos
E-mail: privacidadeindaqua@indaqua.pt
Telefone: (+351) 229 997 970

AQUALEVEL, S.A.
Avenida Joaquim Neves dos Santos, 122
4450-394 Matosinhos
E-mail: geral@aqualevel.pt
Telefone: (+351) 229 997 970

VistaWater, S.A.
Edifício da Maianga
Rua Kwamme N´Krumah, 31 – 6ºD
Ingombotas
Luanda - Angola
Email: geral@vista-water.com

O uso de cookies pode ser bloqueado?
Sim. Se não quiser que o website armazene cookies, a qualquer momento pode, através do seu navegador de internet (browser), recusar ou
apagar os mesmos.
Tenha em atenção que a recusa de utilização de cookies do website poderá afetar, parcial ou totalmente, a sua navegação.
Para mais informações sobre cookies e sobre como impedir que estes sejam instalados ou como apagar os existentes nos seus dispositivos,
o utilizador poderá visitar o seguinte website: http://www.allaboutcookies.org.
Pode encontrar a informação acerca do controlo de cookies de acordo com o seu navegador de internet nos seguintes endereços:
▪
Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835
▪
Chrome https://www.google.com/chrome/intl/en-GB/more/privacy.html
▪
Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History
▪
Safari http://support.apple.com/kb/PH5042
▪
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Como pode ficar a conhecer quaisquer alterações à Política de Cookies
O grupo INDAQUA reserva-se o direito de, a qualquer momento, proceder a reajustamentos ou alterações à presente Política de Cookies,
sendo essas alterações devidamente publicitadas nos diversos sites.
2. Privacidade
O grupo INDAQUA encontra-se empenhado em proteger a privacidade dos utilizadores dos websites adotando as medidas que considera
adequadas para assegurar a exatidão, integridade e confidencialidade dos dados pessoais, bem como, todos os demais direitos que assistem
aos respetivos titulares, atuando em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados.
O disposto na POL 12001 Política de Privacidade de Dados Pessoais de Utilizadores é aplicável à utilização do website e informação recolhida
por este canal.
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