POLÍTICA DE USO DE COOKIES
Nutri Ventures Corporation, S.A.
A Nutri Ventures utiliza a tecnologia cookie com dois objectivos: reconhecer automaticamente o utilizador
nas próximas visitas ao website e melhorar a experiência do utilizador.

O que são cookies?
Cookies são pequenos fragmentos de texto enviados para o seu browser pelos websites que visita. Ajudam o
website a memorizar informações sobre a sua visita, como o seu idioma preferido e outras definições. Isto
pode facilitar a sua próxima visita e tornar o website mais útil para si. Os cookies desempenham um papel
importante. Sem eles, utilizar a web seria uma experiência muito mais frustrante.

Que tipos de cookies utiliza a Nutri Ventures:
1. Cookies de Sessão
A Nutri Ventures utiliza cookies de sessão para reconhecer automaticamente informações do utilizador
necessárias nas próximas visitas ao website. Cookies de sessão têm uma vida útil curta e expiram ao fim de
alguns minutos do utilizador sair do website.
2. Cookies de Performance
A Nutri Ventures utiliza outros cookies mais permanentes para analisar tráfego web básico, utilizando o
Google Analytics bem como outras ferramentas de Web Analytics. Estas ferramentas permitem melhorar a
performance do website ao analisar quais as páginas do website mais visitadas e as que não são
frequentemente visitadas. Cookies permanentes são armazenados pelo browser e são válidos até a data de
validade definida, caso não sejam apagados pelo utilizador antes do prazo de validade.
3. Cookies de Conversão
A Nutri Ventures utiliza um cookie de conversão para ajudar determinar quantas pessoas que clicam nos
seus anúncios acabam por se registar no seu website. Este cookie não contém informações de identificação
pessoal nem ligam a sua navegação entre websites de anunciantes e persistem durante um período de
tempo limitado, caso não sejam apagados pelo utilizador antes do prazo de validade.
4. Cookies de Remarketing
A Nutri Ventures utiliza cookies de remarketing. Este tipo de cookie permite à Nutri Ventures servir-lhe
anúncios que acreditamos que sejam relevantes para si. Por exemplo, se visitou o site da Nutri Ventures e
não jogou um determinado jogo, poderemos inferir que estaria interessado em jogar esse jogo servindo-lhe
anúncios a incentivar o mesmo. Estes cookies não contêm informações de identificação pessoal nem ligam a
sua navegação entre websites de anunciantes e persistem durante um período de tempo limitado, caso não
sejam apagados pelo utilizador antes do prazo de validade.

Bloqueamento de Cookies
Algumas pessoas preferem não permitir cookies, pelo que a maioria dos browsers oferece a possibilidade de
gerir cookies em função das suas pretensões. Alguns browsers permitem configurar regras para gerir cookies

numa base site a site, dando-lhe um controlo mais rigoroso sobre a sua privacidade. Isto significa que pode
não permitir cookies em todos os websites, mas apenas naqueles em que confia. Adicionalmente, poderá
sempre apagar cookies do seu browser.

