Política de Cookies
Canadiano Urban
Nature Hotel

O que são cookies
Como é comum, este site usa cookies, que são
pequenos arquivos que são descarregados para o seu
computador ou dispositivo, para melhorar a sua
experiência de utilização. Esta página esclarece quais
os dados coletados, como os usamos e por que motivo é
necessário

armazenar

esses

cookies.

Também

indicamos de que modo poderá impedir que esses
cookies sejam armazenados, salientando que nesse
caso

a

sua

experiência

de

utilização

e

algumas

funcionalidades do site poderão ficar comprometidas.

Como usamos cookies
Usamos cookies por vários motivos detalhados abaixo,
sendo que em grande parte dos casos não será possível
deixar

de

utilizar

estes

cookies,

sem

desabilitar

completamente a funcionalidade e os recursos que
deles dependem. Em caso de dúvida, recomendamos
que mantenha todos os cookies ativos, uma vez que
estes poderão ser essenciais para o funcionamento de
determinado serviço que utilize.
Como desativar os Cookies
Pode limitar a utilização de cookies ajustando as
respetivas configurações no seu navegador (consulte a
Ajuda do seu navegador para saber como fazê-lo).
Saiba

que

a

desativação

de

cookies

afetará

a

funcionalidade deste e de muitos outros sites que
visita. Desativar os cookies normalmente resulta na
desativação

de

certas

funcionalidades

dos

sites.

Portanto, é recomendável que não desative os cookies.

Os cookies que utilizamos
Cookies relacionados com a conta:
Se criar uma conta no nosso site, usaremos cookies no processo de inscrição e para a gestão
geral da conta. Esses cookies geralmente serão eliminados quando sair do site, no entanto,
em alguns casos, podem permanecer ativos para manter o registo das suas preferências.
Cookies relacionados com o login:
Usamos cookies quando está logado para evitar que tenha que fazer login todas as vezes que
visitar uma nova página. Esses cookies geralmente são removidos ou apagados quando
efetua logout para garantir que só possa aceder a funcionalidades e áreas restritas quando
estiver logado.
Cookies relacionados com newsletters por e-mail:
Este site permite a subscrição de newsletters e, neste caso, os cookies podem ser usados
para lembrar se o utilizador já se encontra registado e para definir se devem ser mostradas
determinadas notificações válidas apenas para utilizadores inscritos / não inscritos.
Cookies relacionados com processamento de transações:
Este site disponibiliza serviços de e-commerce e tem funcionalidades de processamento de
pagamentos, pelo que alguns cookies são essenciais para garantir que o seu pedido é
lembrado entre as páginas e para que possamos processá-lo corretamente.

Cookies relacionados com pesquisas:
Ocasionalmente,
questionários

promovemos
aos

nossos

estudos
utilizadores

ou
para

desenvolver insights interessantes, ferramentas úteis
ou para entender a nossa base de utilizadores com
mais precisão. Essas pesquisas podem usar cookies
para lembrar quem já participou em determinado
estudo ou para lhe fornecer resultados precisos ao
mudar de página.
Cookies relacionados com formulários:
Quando submete dados num formulário como os
encontrados

em

páginas

de

contato

ou

de

comentários, os cookies podem ser utilizados para
lembrar

os

detalhes

do

utilizador

para

correspondência futura.
Cookies de preferências do site:
Para

fornecer

uma

boa

experiência

neste

site,

disponibilizamos funcionalidades para definir as suas
preferências quando o utiliza. Para registar as suas
preferências,

utilizamos

cookies

para

que

essas

informações possam ser ativadas sempre que interagir
com uma página que dependa das mesmas.

Cookies de terceiros
Em alguns casos específicos, também usamos cookies fornecidos por terceiros confiáveis.
A secção a seguir detalha quais os cookies de terceiros aplicados no nosso site.
Este site usa o Google Analytics, que é uma das soluções de análise mais difundidas e
confiáveis na Web para nos ajudar a entender como usa o site e como podemos melhorar
a sua experiência. Esses cookies podem monitorizar coisas como quanto tempo passa no
site e nas páginas visitadas para que possamos continuar a criar conteúdo relevante.
Para mais informações sobre os cookies do Google Analytics, recomendamos que
consulte a página oficial do Google Analytics.
O serviço Google AdSense que usamos para veicular publicidade usa um cookie da
Double Click para mostrar anúncios mais relevantes na web e limitar o número de vezes
que um determinado anúncio é exibido.
Para obter mais informações sobre o Google AdSense, consulte as Perguntas frequentes
sobre privacidade do Google AdSense.
Uma vez que vendemos produtos, é importante que tenhamos estatísticas sobre quantos
visitantes do nosso site efetivamente fazem uma compra e, como tal, este é o tipo de
dados que estes cookies controlam. Isso é importante para si porque nos permite fazer
previsões de negócio e avaliar os nossos custos com publicidade, de modo a garantir
também que lhe oferecemos o melhor preço possível.
Regularmente testamos novas funcionalidades e fazemos ligeiras alterações na maneira
como o site é mostrado. Quando ainda estamos a testar novas alterações, esses cookies
podem ser usados para garantir que obtém uma experiência consistente enquanto estiver
no site, ao mesmo tempo que garantem que compreendemos quais as otimizações que os
nossos utilizadores mais apreciam.

Diversos parceiros anunciam os nossos produtos e os
cookies de rastreamento de afiliados permitem- nos
saber se os nossos clientes acederam ao site através de
um destes parceiros para que possamos creditá-los
adequadamente e, quando aplicável, permitir que os
nossos parceiros lhe proporcionem qualquer bónus
que possam oferecer-lhe por fazer uma compra.
Também usamos botões e/ou plugins de social media
neste site, que permitem que se conecte com as suas
redes sociais de várias maneiras. Para que estes
plugins funcionem, O Facebook e o AddThis, irão
utilizar cookies através do nosso site, que podem ser
usados para melhorar o seu perfil ou enriquecer os
dados que estes mantêm sobre si para as diversas
finalidades

descritas

nas

respetivas

políticas

de

privacidade.

Mais Informações
Se existir alguma questão adicional que pretenda ver
esclarecida sobre este tema, não hesite em entrar em
contacto connosco:
Por email para: book@hotelcanadiano.com

