Política de Cookies
Introdução
A presente Política de Cookies procura explicar de forma transparente e específica, como
utilizamos a Informação Pessoal que recolhemos através da sua utilização do nosso Website. É
neste espírito, que a presente Política de Cookies detalha como, quando e porque utilizamos
Cookies na nossa Plataforma.
Este Website utiliza Cookies, não só de modo a garantir que oferecemos uma experiência
única e personalizada, mas também como podemos partilhar com os nossos parceiros
tecnológicos dados agregados que nos permitam melhorar, de forma contínua e integrada, o
nosso Website e a Vossa experiência de navegação.
Ao continuar a explorar o Website da DELTA CIÊNCIA, (em www.centrocienciacafe.com)
concorda expressamente com a nossa Política de Cookies.

O que são Cookies?
Cookies são ficheiros que têm pequenos fragmentos de informação que é armazenada e
descarregada no Vosso dispositivo sempre que visita um Website (e que geralmente possuem
um identificador único), pelo que, no caso da DELTA CIÊNCIA, os mesmos serão utilizados
sempre que visitar a página www.centrocienciacafe.com (doravante identificado por
“Website” ou “Plataforma”).
Algumas das Cookies só serão despoletadas caso determinadas funcionalidades sejam
utilizadas, sendo que a DELTA CIÊNCIA poderá utilizar outras Cookies que serão sempre
geradas e utilizadas. Acresce que a DELTA CIÊNCIA e outros Prestadores de Serviços externos
podem armazenar Cookies permanentes, que ficam armazenados ao nível do browser nos
vossos equipamentos de acesso e que são utilizados sempre que faz uma nova visita ao
Website (e desde que as mesmas sejam definidas como necessárias à correta utilização da
Plataforma), bem como recorrer a Cookies de sessões temporárias que permanecem no
arquivo de Cookies do vosso browser até sair do Website.
Poderemos também utilizar web beacons, tags ou scripts no nosso Website ou nos emails
enviados pela DELTA CIÊNCIA, de modo a melhor compreendermos os padrões de utilização do
nosso Website.
Para mais informações sobre Cookies poderá consultar duas Plataformas que disponibilizam
informação mais detalhada sobre Cookies e que não possuem qualquer tipo de relação
comercial ou jurídica com a DELTA CIÊNCIA: http://www.allaboutCookies.org ou
https://www.aboutCookies.org/.

Porquê Utilizar Cookies?
A utilização de Cookies é algo praticamente universal a todos os Websites, não prejudicando
de forma alguma os dispositivos (computadores, tablets, telemóveis) em que são armazenados
e permitindo uma melhor experiência de utilização das próprias Plataformas, tanto em termos

de performance, como em termos de navegação, uma vez que os conteúdos disponibilizados
serão mais orientados às reais necessidades e expectativas dos Utilizadores.
As Cookies permitem, assim, que o Website memorize informações sobre a vossa visita, como
o vosso idioma preferido, a localização, a recorrência das vossas sessões e outras variáveis que
consideramos como relevantes para tornar a sua experiência de pesquisa muito mais
confortável e eficiente.

Cookies Utilizadas
A DELTA CIÊNCIA detalha, de seguida, a informação relativa às Cookies utilizadas no nosso
Website, bem como identifica quais as Entidades parceiras que se encontram autorizadas a
colocar Cookies na nossa Plataforma (explicando, de forma individual, a mais-valia de
contemplar estes parceiros na nossa Plataforma).
O Website da DELTA CIÊNCIA, ou os e-mails enviados pela DELTA CIÊNCIA poderão conter links
para outros Websites ou Aplicações, incluindo dos nossos Parceiros. Caso aceda a um desses
links ou aplicações, por favor tenha em consideração que as respetivas Políticas de Cookies são
da exclusiva responsabilidade das Entidades que as gerem. Por este motivo, leia as Políticas de
Cookies de outras Plataformas ou aplicações antes de as utilizar.

