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Política de cookies Hydronix 
 

O website da Hydronix guarda e obtém informações sobre o seu navegador de Internet com os cookies. 
Este documento explica o que são cookies e como são usados no website da Hydronix. Também fornece 
informações detalhadas sobre o tipo de cookies que são usados e porquê, bem como os seus direitos de 
os aceitar ou rejeitar. 

1 O que são cookies? 
Cookies são pequenos ficheiros de texto, que são colocados no seu computador ou dispositivo 
móvel por um servidor quando visita um website. Permitem à Hydronix saber em que altura visitou o 
nosso website e de que forma interagiu connosco, para que possamos continuar a melhorar a sua 
experiência de visitante. Também permitem que algumas das funções do nosso website funcionem 
de forma mais eficiente.  Estes cookies ficam durante toda a sua visita ou aplicam-se a visitas de 
repetição, contendo informações anónimas, o nome do site e algum texto. Estes apenas podem ser 
lidos pelo servidor do website que colocou o cookie.   

Todos os cookies têm um proprietário, que lhe diz a quem o cookie pertence. O proprietário é o 
domínio especificado no cookie. Os cookies colocados pelo proprietário do website (Hydronix) são 
chamados de "cookies originais". A Hydronix usa-os para ativar a funcionalidade dos seus 
formulários de website ou ferramentas interativas. Também usa cookies originais para fornecer 
informações analíticas sobre a forma como cada visitante interage com o website da Hydronix. 

Os cookies de terceiros são colocados num computador de um visitante por um domínio diferente do 
que está a visitar. Estes são normalmente usados por empresas que fazem publicidade em websites 
de outras empresas. A Hydronix não permite a realização de publicidade por qualquer outra empresa 
no seu website.  

2 Por que motivo a Hydronix usa cookies? 
São necessários alguns cookies por motivos técnicos para ativar funcionalidades em certas áreas do 
website da Hydronix. Neste caso, falamos em cookies de "sessão". A Hydronix apenas colocará um 
cookie de sessão em resposta a ações da sua parte que constituam interações com uma ferramenta 
do website, um pedido de serviços ou o preenchimento de um formulário.  Uma vez que se trata de 
cookies necessários para possibilitar funcionalidades, não os poderá recusar sem ter impacto sobre 
a forma como estes itens interativos funcionam. Pode definir o seu navegador para bloquear ou 
alertar em relação a estes cookies, mas isso significa que algumas das funcionalidades não estarão 
disponíveis para si. O servidor web da Hydronix define que os cookies de sessão expirem 
automaticamente após conclusão do formulário ou da ferramenta interativa.  

Outros cookies permitem que a Hydronix analise a forma de utilização do website.  Aqui, chamamos-
lhes cookies "analíticos". Estes cookies recolhem informações, que serão usadas de forma agregada 
para ajudar a Hydronix a medir e melhorar o desempenho do nosso website.  Ajudam-nos a 
compreender de onde vêm os nossos visitantes, quais as páginas mais e menos populares, e de que 
forma os visitantes se deslocam pelo website. Todas as informações são anónimas e a Hydronix não 
fará qualquer tentativa de identificar o visitante. A Hydronix usa o Google Analytics para prestar este 
serviço, na forma de cookies originais. A Hydronix também colocará um cookie original para o 
Twitter. Este está diretamente ligado à conta de Twitter da Hydronix e é usado apenas para fins de 
dados analíticos.  Todos os dados recolhidos são para exclusiva utilização da Hydronix e não serão 
partilhados com outras partes. Se tiver ativado uma definição no seu navegador para "não rastrear", 
o website da Hydronix honrará o seu compromisso de não incluir a sua visita nas nossas estatísticas. 
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3 A Hydronix usa os seguintes cookies 

Tipo de cookie Nome Objetivo 

Cookie original -  

Sessão 

PHPSESSID Exclusivamente para a transmissão de uma 
comunicação através de uma rede de 
telecomunicações eletrónicas. Por exemplo, 
enviar danos para a Hydronix após o 
preenchimento de um formulário. 

Cookie original -  

Analítico 

Google Analytics Exclusivamente para a recolha de dados 
anónimos, com fins analíticos. 

Cookie original - 
Analítico 

Twitter Exclusivamente para a recolha de dados 
anónimos, com fins analíticos. 

Cookie original  Team Viewer Os cookies do Team Viewer são usados como 
software de suporte para acesso remoto a um 
computador.  Só será implementado por mútuo 
acordo entre um membro da equipa técnica da 
Hydronix e o utilizador do website. 

4 Retirar o consentimento de cookies 
Geralmente, os cookies são inofensivos. No entanto, pode não querer que o seu navegador da web 
os guarde.  É possível bloqueá-los ou apagá-los completamente.  Isso é possível na opção de 
preferências do seu navegador da web. Consulte os ficheiros de ajuda do seu navegador para obter 
detalhes sobre este procedimento. 

5 Recolha de dados pessoais 
Nalguns casos, como para o preenchimento de formulários online, a Hydronix irá recolher 
informações pessoais através do uso de cookies, de forma a lhe poder responder.  Detalhes sobre 
os dados que recolhemos e de que forma os guardamos e tratamos estão disponíveis na Política de 
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da Hydronix (número de documento: HD807). 

6 Lei Aplicável e Jurisdição 
Este aviso legal será regido pela lei inglesa. 

7 Sede Social 
Hydronix Limited 

7 Riverside Business Centre 

Walnut Tree Close 

Guildford, Surrey, GU1 4UG 

Número de Registo: 1609365 
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