POLÍTICA DE COOKIES
O BRTV MAX utiliza cookies a fim de identificá-lo como utilizador, seja pela duração da sua
visita ("cookie de sessão") ou quando volta a aceder ("cookie recorrente"). Os Cookies são
pequenos ficheiros armazenados no seu browser ou no disco rígido do seu computador, que
são usados para recolher informações sobre as suas interações com o BRTV MAX, tais como
tipo de browser, sistemas operativos, endereço IP, tipo de dispositivo, localização, data e hora
de acesso. Esses cookies são colocados no seu dispositivo por nós (“cookies de origem”) ou
por terceiros que nos prestam determinados serviços como analytics e publicidade ("cookies
de terceiros").
Usamos diferentes tipos de cookies, incluindo:
• Cookies estritamente necessários, que lhe permitem navegar no BRTV MAX ou fornecem
determinadas funcionalidades básicas como o armazenamento de nomes e senhas de
utilizador para que não precise de os incluir em cada sessão;
• Cookies de funcionalidade, que otimizam as funcionalidades do BRTV MAX através do
armazenamento das suas preferências;
• Cookies de desempenho, que melhoram o desempenho do BRTV MAX e que lhe
proporcionam uma melhor experiência como utilizador; e
• Cookies de publicidade comportamental, que adaptam a publicidade que lhe é apresentada
no BRTV MAX com base na sua atividade de navegação e no local de acesso ao BRTV MAX.
Usamos cookies de origem para permitir que os utilizadores se mantenham conectados e para
garantir que a notificação da nossa Política de Cookies é eficaz para todos os utilizadores do
serviço.
Estes são alguns exemplos de cookies de terceiros que usamos, mas não se limitando a esses:
• Google Analytics, para poder medir o tráfego e o desempenho do serviço;
• Google (Double Click for Publishers), para poder fornecer publicidade de produtos ou
serviços que reflitam sua utilização do serviço;
• AddThis, um widget de partilha em redes sociais, para permitir que partilhe conteúdo com
uma diversidade de redes e plataformas de partilha e para que nós possamos saber com que
regularidade o conteúdo foi compartilhado;
• JW Player, para ativar funcionalidades de reprodução de vídeo e permitir relatórios,
analytics e monitorização do uso a fim de melhorar a experiência do utilizador ao utilizar o
mesmo; e
• Google ou Facebook, para permitir o acesso usando suas contas do Google ou do Facebook.

Ao aceder ao BRTV MAX aceita o uso desses cookies.
Pode desativar os cookies ou alterar suas preferências mudando as configurações de seu
browser. Mais informações está disponível aqui:
• Utilizadores do Internet Explorer:
explorer/delete-manage-cookies

http://windows.microsoft.com/enGB/internet-

• Utilizadores do Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/enUS/kb/enable-and-disablecookies-websitepreferences e https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookiesremoveinfo-websites-stored
• Utilizadores do Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
• Utilizadores do Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471
Também pode revogar o seu consentimento para o uso de cookies a qualquer momento
apagando seus cookies através das configurações de seu browser de internet. Se bloquear o
uso de cookies no seu browser, alguns serviços e funcionalidades do BRTV MAX podem ficar
indisponíveis para si.
Mais informações sobre cookies estão disponíveis em www.allaboutcookies.org.
Esta Política de Cookies foi atualizada pela última vez em 28 de fevereiro de 2020.

