
Aviso sobre Cookies da Wheels 
Data da última atualização: 6 de março de 2020 
A Wheels utiliza cookies e tecnologias semelhantes nos seus Serviços. Pode saber mais sobre 
os cookies e como os controlar nas informações abaixo. Este Aviso sobre Cookies explica 
como utilizamos cookies em conjunto com os Serviços e as suas escolhas relacionadas. 
Os termos em maiúsculas utilizados neste Aviso sobre Cookies, mas não definidos aqui, terão 
os significados atribuídos a eles no nosso Aviso de Privacidade. 

O que são cookies? 
Assim como a maioria dos sites, utilizamos cookies e outras tecnologias padrão da Internet 
para nos ajudar a melhorar os nossos Serviços. Os cookies têm muitas funções diferentes, 
como facilitar a sua navegação de forma eficiente entre as páginas, guardar as suas 
preferências e melhorar a experiência geral do utilizador. Também podem ajudar a garantir 
que os anúncios que vê online sejam mais relevantes para si e para os seus interesses. 
Um cookie é um pequeno ficheiro de texto que é armazenado no computador do utilizador 
para fins de manutenção de registos. Quando visita, acede ou utiliza os Serviços, a Wheels 
pode recolher automaticamente informações técnicas, incluindo Informações sobre 
Dispositivos e Utilização, e outras informações técnicas semelhantes, através de cookies, 
beacons, etiquetas, scripts e/ou tecnologias semelhantes. 
Um cookie pode ser classificado pelo seu tempo de vida e pelo domínio a que pertence. 
Pela duração da vida, um cookie pode ser um: 

• Cookie de sessão, que é apagado quando o utilizador fecha o navegador; ou 
• Cookie persistente que permanece no computador/dispositivo do utilizador por um 

período de tempo predefinido. 
Quanto ao domínio a que pertence, podem ser: 

• Cookies primários definidos pelo servidor Web da página visitada e partilham o mesmo 
domínio (neste caso os domínios wheels.co ou takewheels.com); ou 

• Cookies de terceiros armazenados por um domínio diferente do domínio da página 
visitada. O que pode acontecer quando a página Web faz referência a um ficheiro, 
como o JavaScript, localizado fora do seu domínio. 

Utilizamos cookies persistentes e ativamos cookies primários e de terceiros. A Wheels controla 
a utilização dos Serviços pelos utilizadores, mas não controla utilizadores em sites de 
terceiros. 
Para os nossos utilizadores no EEE, observe que, na medida em que o seu consentimento é 
necessário para permitir cookies (exceto no que diz respeito aos cookies estritamente 
necessários), iremos obter o seu consentimento que poderá retirar a qualquer momento. 

Como e por que utilizamos cookies? 
Utilizamos cookies de desempenho para nos permitir contar visitas e fontes de tráfego, para 
que possamos medir e melhorar o desempenho dos nossos Serviços. Eles ajudam-nos a 
saber quais são as páginas mais e menos populares e ver como os visitantes navegam pelos 
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Serviços. Os cookies de desempenho são utilizados para nos ajudar com a nossa análise, 
incluindo para: 

• Compilar estatísticas e análises sobre a sua utilização e interação com os Serviços, 
incluindo detalhes sobre como e onde os nossos Serviços são acedidos, com que 
frequência visita ou utiliza os Serviços, a data e hora das suas visitas, as suas ações 
nos Serviços e informações sobre atividades dentro do jogo, além de outros dados de 
tráfego, utilização e tendências semelhantes (veja Informações sobre Dispositivos e 
Utilização acima). Estas ferramentas analíticas permitem-nos compreender melhor a 
funcionalidade do nosso software móvel no seu dispositivo e obter informações sobre 
como o software móvel é utilizado, a fim de melhorar a sua experiência; 

• Reúna dados importantes de funcionalidade, testes e desempenho sobre os nossos 
Serviços, incluindo dados de desempenho relacionados com os Serviços, como a 
atividade de rede, a carga de CPU e a utilização de recursos, entre outros dados 
relevantes; 

• Modere o comportamento dos utilizadores nos Serviços, como ao proteger contra a 
fraude de pagamento e outras atividades inadequadas; e 

• Reúna informações demográficas sobre a nossa base de utilizadores. 

Cookies utilizados: 

Utilizamos ferramentas e tecnologias de terceiros para nos ajudar a recolher estas 
informações. Por exemplo, utilizamos o Google Analytics para recolher e processar 
determinados dados analíticos com tecnologias como a monitorização de píxeis. O Google 
oferece algumas opções de privacidade adicionais descritas aqui relativas aos cookies do 
Google Analytics. Para sair do Google Analytics, pode transferir um plug-in ao clicar aqui. 

Base legal para o processamento de dados pessoais através de cookies 
Quando os cookies de desempenho são utilizados, confiamos no seu consentimento. Ao 
entrar no site pela primeira vez, verá uma faixa com informações sobre a nossa utilização de 
cookies e será pedido para consentir a utilização de cookies. Não é obrigado a consentir com 
os cookies de desempenho para aceder ao site. 

Cookie Objetivo Informações 
armazenadas

Duração Partilha

Google 
Analytics

Para monitorizar o 
tráfego, o 
desempenho e os 
dados de sessão e 
utilização do site

Não 
armazenamos 
quaisquer dados, 
mas acedemos 
aos mesmos 
através das suas 
ferramentas

Persistente Nenhum
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http://www.google.com/analytics/terms/us.html
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/


As suas escolhas 
Apenas utilizamos cookies se aceitar os mesmos ao entrar na nossa página Web. 
Se deseja retirar o seu consentimento para a utilização de cookies, pode alterar as definições 
do seu navegador para negar automaticamente o armazenamento de cookies ou para 
informar quando um site deseja armazenar cookies no seu computador. Os cookies 
armazenados anteriormente também podem ser apagados através do navegador. 

Se deseja remover os cookies que já estão no seu equipamento, e está a utilizar um 
computador e um navegador mais recente, pode premir CTRL + SHIFT + DELETE em 
simultâneo. Se este atalho não funcionar, pode encontrar aqui as páginas de suporte 
para os navegadores mais utilizados, bem como uma ligação para eliminar flash-
cookies: 
Internet Explorer 
Mozilla Firefox
Google Chrome 
Safari 
Flash cookies 
Também pode saber mais sobre cookies em www.allaboutcookies.org, que inclui informações 
úteis adicionais sobre cookies e como bloquear cookies em diferentes tipos de navegadores 
ou dispositivos móveis. 

Contacto 
Se tiver alguma dúvida sobre a utilização de cookies no site, não hesite em enviar um e-mail 
para [insert e-mail address]. No nosso aviso de privacidade irá encontrar mais informações 
sobre os tipos de informação que recolhemos sobre si, o nosso processamento dos seus 
dados pessoais e como pode exercer os seus direitos de privacidade de dados [insert link to 
relevant privacy notice]. 

Alterações a este Aviso sobre Cookies 
A Wheels pode atualizar este Aviso sobre Cookies ocasionalmente, a seu exclusivo critério. Se 
assim for, publicaremos um Aviso sobre Cookies atualizado nos Serviços. As alterações, 
adições ou eliminações entrarão em vigor imediatamente após a respetiva publicação nos 
Serviços. Encorajamos a leitura regular deste Aviso sobre Cookies para quaisquer alterações. 
A utilização contínua dos Serviços e/ou o fornecimento contínuo de informações pessoais para 
nós após a publicação de tal aviso estará sujeito aos termos do Aviso de Privacidade e do 
Aviso sobre Cookies então vigentes. Se continuar a utilizar os Serviços será considerado que 
aceitou a alteração.
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https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

