
Política de Cookies 

O que são cookies? 

Os cookies são pequenos arquivos de texto que contêm pequenos fragmentos de informação que um 
site, ao ser visitado pelo utilizador, coloca no seu Dispositivo (computador, tablet, telemóvel, ou outro 
dispositivo móvel), normalmente através do navegador de internet (browser), identificando o seu 
equipamento no nosso servidor, ajudando o website a reconhecer o seu dispositivo na próxima vez que 
o visita. Os cookies em si não identificam o utilizador individual, apenas o equipamento utilizado. Os 
cookies não são usados para recolher dados pessoais. Os cookies utilizados pela LIVING-IN retêm, por 
exemplo, informação relacionada com o idioma do dispositivo do utilizador e a sua aceitação da 
presente política de cookies. 

Porque utilizamos cookies no nosso website? 

Este website utiliza cookies que servem para ajudar a determinar a língua de acesso ao website, 
permitindo uma navegação mais rápida e eficiente do mesmo, eliminando a necessidade de introduzir 
repetidamente as mesmas informações. Também são utilizados no simulador de seguros, permitindo 
que possa manter as informações de preenchimento caso regresse atrás nas simulações que efetue, 
tornando o processo mais eficiente para si. 

Que tipos de cookies utiliza o nosso website? 

Neste website são utilizados: 
I. “cookie_lang” para determinar a preferência do idioma do Utilizador do website; 
II. “cookie_session” para estabelecer uma sessão local no dispositivo guardando as informações 

preenchidas por si nos simuladores de seguros. 

O que implica não autorizar o uso de cookies? 

Para instalar determinados cookies no seu dispositivo necessitamos do seu consentimento prévio, 
razão pelo qual existe um aviso sobre este assunto no website. 

Depois de autorizar o uso de cookies, poderá sempre desativar parte ou a totalidade dos cookies. Isto 
é, sempre que preferir não permitir cookies tem a possibilidade de desativar os cookies no navegador 
de internet (browser) que utiliza. Deverá ter em conta que, ao desativar cookies, pode afetar, parcial ou 
totalmente, a sua experiência de navegação no website. 
Para obter mais informações sobre cookies, bem como, saber que cookies foram instalados e como 
podem ser geridos e eliminados, visite: www.allaboutcookies.org. 
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Como configurar o meu navegador? 

Se não desejar receber cookies, pode configurar o seu equipamento para o(a) avisar sempre que 
receber um cookie ou, desativar todos os cookies através do seu navegador (exemplo: Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Internet Explorer, entre outros). 
Todos os browsers permitem ao Utilizador aceitar, recusar ou apagar cookies, nomeadamente através 
da seleção das definições apropriadas no respetivo navegador. Pode configurar os cookies no menu 
“opções” ou “preferências” do seu navegador. 
Consulte o menu de Ajuda do seu navegador para saber qual a forma correta de alterar ou atualizar os 
cookies. 
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