
Política de Cookies – Site Licores Serrano 

A LICORES SERRANO, LDA. (doravante designada como LICORES SERRANO), com sede no Parque Industrial do Tortosendo, Apartado 137, 6201-908 Tortosendo (PORTUGAL) e NIPC 503.421.162 é uma empresa que se dedica à 

produção, engarrafamento e comercialização de licores e bebidas espirituosas, e proprietária do domínio www.licores-serrano.pt onde se encontra alojado o seu WEBSITE. 

A LICORES SERRANO ESTÁ EMPENHADA EM PROTEGER A PRIVACIDADE DOS SEUS UTILIZADORES. ACONSELHA-SE A LEITURA DESTA POLÍTICA DE COOKIES PARA CONHECER AS CONDIÇÕES EM QUE AUTORIZA A UTILIZAÇÃO DESTES 

FICHEIROS E FICAR FAMILIARIZADO COM A MESMA. 

1. O QUE SÃO COOKIES. 

1.1 – Os Cookies são pequenos pedaços de informação que são armazenados, pelo seu navegador (browser), no disco rígido do seu computador. 

1.2. Estes ficheiros são frequentemente utilizados pelos websites como um mecanismo para recuperar informação útil, tal como os seus detalhes de acesso a áreas reservadas (login), contribuindo para uma navegação mais eficiente 

nos websites. 

1.3. Os cookies podem, igualmente, ser armazenados no seu dispositivo para personalizar e facilitar a sua experiência de navegação, não fornecendo estes cookies referências ou dados pessoais do Utilizador, e podendo ainda ser 

utilizados para solução de problemas, análise estatística, garantia de qualidade e monitorização da segurança do sistema. 

1.4. Com exceção dos cookies especificamente exigidos para o desempenho do WEBSITE, o armazenamento de outros cookies dependerá sempre da sua aceitação e consentimento prévios, que podem ser retirados a qualquer 

momento, através de ferramentas específicas do seu browser. 

1.5. Poderá, ainda, configurar o seu browser para o notificar e recusar a instalação de cookies, mas, ao fazê-lo, o Utilizador reconhece que tal comportamento poderá afetar o normal funcionamento do WEBSITE. 

2. COMO UTILIZAMOS COOKIES. 

2.1. Utilizamos cookies para apresentar as suas preferências, tais como: 

a) se concordou (ou não) com a utilização de cookies neste WEBSITE; 

b) para o identificar como um Utilizador recorrente; 

c) para recuperar as preferências do Utilizador; 

2.2.  Além disso, alguns vídeos incorporados nas nossas páginas usam ou poderão usar cookies para recolher, anonimamente, estatísticas relativamente aos vídeos que visualizou. 

2.3.Alguns cookies poderão, ainda, ser armazenados por entidades terceiras, enquanto prestadoras de serviços, e, embora envidemos todos os esforços no sentido de recorrermos apenas a prestadores de serviços que forneçam 

garantias de utilização de medidas técnicas e organizativas adequadas e conformes aos requisitos da legislação relevante em matéria de proteção de dados, o Utilizador entende que a LICORES SERRANO não é responsável pelo 

conteúdo e exatidão das políticas de privacidade e de cookies destes terceiros. 

2.4. Apesar de a utilização destes cookies não ser estritamente necessária para o funcionamento do WEBSITE, a autorização para a sua utilização irá proporcionar-lhe uma melhor experiência de navegação. Não obstante, o Utilizador 

poderá, a todo o tempo, eliminar ou bloquear os referidos cookies, sendo que, ao fazê-lo, alguns recursos deste WEBSITE poderão não funcionar como previsto. 

2.5. A informação relacionada com a utilização de cookies não é utilizada para a identificação pessoal dos utilizadores e qualquer definição de padrões através dos dados estará totalmente sob controlo e proteção da LICORES SERRANO. 

Os cookies não são utilizados para quaisquer finalidades que não as aqui descritas. 

3. TIPO DE COOKIES. 

3.1. Os cookies que utilizamos no nosso WEBSITE são os designados Cookies de Publicidade (Targeting Cookies), que registam as suas visitas ao WEBSITE, as páginas e as ligações a que acedeu. Esta informação será, seguidamente, 

utilizada para fazer com que a publicidade exibida melhor se adeque aos seus interesses e preferências. 

4. COOKIES QUE UTILIZAMOS. 

4.1. A seguinte tabela explica de que forma são utilizados cookies no presente WEBSITE. 

  



COOKIES DE PUBLICIDADE 

TERCEIROS    

ANFITRIÃO 

(HOST) 
COOKIE DESCRIÇÃO VALIDADE 

.google.com DV Google Analytics 2 anos 

.youtube.com 
GPS, PREF, SIDCC, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, 

remote_sid 
Usados pelo Youtube para disponibilizar os vídeos incorporados no site 2 anos 

 licores-serrano-lang Cookie para manter a escolha de língua do utilizador 30 anos 

 aceitacao-licores 
Cookie para manter o consentimento do utilizador quanto à idade legal para consumo de 

bebidas alcoólicas  
30 anos 

 websiteUsesCookies Cookie para manter o consentimento do utilizador quanto à utilização de cookies 30 anos 

  

5. CONTROLO E GESTÃO DE COOKIES. 

5.1. A todo o tempo, o Utilizador poderá controlar e/ou eliminar os cookies, conforme entenda. Desta forma, o Utilizador poderá eliminar todos os cookies que já estejam armazenados no seu computador, podendo inclusivamente 

configurar a maioria dos browsers de forma a prevenir o seu armazenamento. Para tal, o Utilizador terá, no entanto, que ajustar manualmente algumas preferências de cada vez que visita determinados websites, sem as quais alguns 

serviços e funcionalidades poderão não funcionar. 

5.2. Como garantia adicional, o Utilizador poderá, a todo o tempo, desativar os cookies, configurando o seu browser, de acordo com as instruções disponíveis em: 

5.3. Para utilizadores do Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 

5.4. Para utilizadores do Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pt-pt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

5.5. Para utilizadores do Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy 

5.6. Para utilizadores do Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences   

5.7. Para utilizadores do Apple Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042 

 

6. ALTERAÇÕES À POLÍTICA DE COOKIES. 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
https://support.microsoft.com/pt-pt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
http://support.apple.com/kb/ph5042


6.1. A LICORES SERRANO reserva-se no direito de reajustar ou alterar a presente Política de Cookies, a qualquer momento, e sem aviso prévio, sendo essas alterações publicitadas. Assim, a LICORES SERRANO aconselha a consulta 

regular desta página para que o Utilizador se mantenha atualizado. 

7. OS NOSSOS DETALHES DE CONTACTO. 

7.1. Caso tenha alguma dúvida ou questão relacionada com esta Política de Cookies, por favor, contacte-nos, por escrito, através do email info@licores-serrano.pt 

8. ÚLTIMA VERSÃO. 

8.1. 5 de dezembro, 2019. TORTOSENDO (PORTUGAL) 

 


