Política de Cookies
Ao utilizar ou acessar o Site, você está consentindo com a Utilização de Cookies pela Quinta do Prazo da seguinte maneira:
Esta política ajuda a explicar quando e por que cookies podem ser enviados para os visitantes do Site (designado nesta política como
"nós" ou "nosso"). Os "cookies" são pedaços de texto de informação que um site transfere para o disco rígido de um indivíduo ou
de um outro site/navegador para fins de manutenção de registros. Os cookies permitem que o Site lembre de informações
importantes, tornando a utilização do site mais conveniente. Um cookie geralmente contém o nome do domínio do qual o cookie
veio, a "vida útil" do cookie e um número exclusivo gerado aleatoriamente ou um outro valor.
Como ocorre na maioria dos sites, usamos cookies para diversas finalidades: para melhorar a sua experiência on-line, para análise
e para marketing. Especificamente, porém, usamos cookies no Site para as seguintes finalidades:
1.

2.

3.
4.

Fins de Análise: Usamos cookies para analisar as actividades dos usuários e melhorar o Site. Por exemplo, usando cookies
podemos observar padrões agregados, como o número médio de pesquisas de determinada planta realizadas pelos usuários.
Essas análises podem ser usadas para determinar com mais precisão como melhorar a funcionalidade e a experiência do
usuário do Site.
Suas Preferências: Usamos cookies para armazenar certas preferências do usuário do Site. Por exemplo, podemos
armazenar as pesquisas que você realizou recentemente em um cookie para que essas pesquisas possam ser repetidas
facilmente quando você retornar ao nosso Site.
Marketing: Usamos cookies de parceiros terceirizados, como o Google, para fins de marketing. Esses cookies permitemnos exibir materiais promocionais da Quinta do Prazo em outros sites que você visita na Internet.
Rastreamento de Encaminhamento: Usamos cookies para associar as actividades do usuário ao site externo que o
encaminhou ao nosso Site. Esses sites de parceiros terceirizados recebem créditos pela actividade dos usuários que
encaminham ao nosso Site. Não compartilhamos informações pessoais ou informações sobre as actividades de usuários
individuais com essas entidades parceiras.

Cookies de Sessão são cookies temporários que permanecem no arquivo de cookies do seu navegador até você sair do Site.
Os Cookies Persistentes permanecem no arquivo de cookies do seu browser por muito mais tempo (dependendo da duração de cada
cookie). Quando usamos cookies de sessão para rastrear o número total de visitantes em nosso site, essa totalização é realizada
anonimamente (os cookies não armazenam informações pessoais). Podemos também utilizar cookies para recordar o seu computador
quando ele é usado para retornar ao nosso Site, o que ajuda a personalizar a sua experiência on-line na Quinta do Prazo. Podemos
nesse caso, associar informações pessoais com um arquivo de cookie. Utilize as opções do seu navegador caso não queira receber
um cookie ou se deseja configurar seu navegador para notificá-lo quando receber um cookie. Os cookies instalados na pasta de
cookies do seu navegador podem ser excluídos facilmente.
Por exemplo, se você estiver usando o Microsoft Windows Explorer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Abra o 'Windows Explorer'
Clique no botão 'Pesquisar' na barra de ferramentas
Digite "cookie" no campo de pesquisa para 'Pastas e Arquivos'
Selecione 'Meu Computador'
Clique em 'Procurar Agora'
Dê um duplo clique nas pastas encontradas
'Seleccione' qualquer arquivo de cookie
Pressione a tecla 'Delete' no seu teclado

Se não estiver usando o Microsoft Windows Explorer, seleccione "cookies" na função "Ajuda" para obter informações sobre onde
encontrar a sua pasta de cookies. Se você desactivar todos os cookies, talvez não possa usufruir de todos os recursos deste site.
A Quinta do Prazo utiliza o AdWords e uma lista de remarketing do Google Analytics para anunciantes da Rede de Display. A
Quinta do Prazo e o Google usam cookies primários (como o cookie do Google Analytics) e cookies de terceiros (como o cookie
da DoubleClick) para informar, optimizar e exibir anúncios com base nas suas visitas anteriores ao nosso Site. Isso significa que os
fornecedores, incluindo o Google, exibirão material promocional da Quinta do Prazo em outros sites que você visitar na Internet.
Você pode optar por desativar o Google Analytics para anunciantes da Rede de Display, incluindo o AdWords, e desativar anúncios
da Rede de Display do Google personalizados acessando o Gerenciador de preferências de anúncio do Google. Para proporcionar
aos visitantes de sites mais opções sobre como seus dados são colectados pelo Google Analytics, o Google desenvolveu um add-on
de navegador para desactivação, que está disponível visitando "Add-on do navegador para desactivação do Google Analytics", a
fim de permitir que você opte pela desactivação dos programas do Google.

