
POLÍTICA DE COOKIES 
 

1. Introdução 
A presente Política de Cookies procura explicar, de forma transparente e 
específica, como a SUPER BOCK BEBIDAS, S.A. (doravante SUPER BOCK) 
utiliza a informação pessoal que recolhe através da utilização do Website 
https://cartoesdabola.superbock.pt/ (doravante “Website” ou “Plataforma”).  

É com esse objetivo que a presente Política de Cookies detalha como, 
quando e porque utilizamos Cookies na nossa plataforma.   

 

2. O que são Cookies? 
Cookies são ficheiros que têm pequenos fragmentos de informação que é 
armazenada e descarregada no seu dispositivo (computador, tablets e 
telemóveis) sempre que visita um website (e que geralmente possuem um 
identificador único).   

A SUPER BOCK utiliza cookies neste Website, pelo que, sempre que visitar 
a página cartoesdabola.superbock.pt/serão instalados no seu dispositivo 
cookies nos termos e condições que a seguir se explicam.  

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 SUPER 
BOCK: http://www.allaboutCookies.org ou https://www.aboutCookies.org/. 

 

3. Porquê utilizar Cookies? 
A utilização de Cookies é comum em todos os websites, não prejudicando 
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 podem permitir que o website memorize informações sobre a 
sua visita, como o seu idioma preferido, a localização, a recorrência das 
sessões e outras variáveis consideradas relevantes para tornar a sua 
experiência de utilização mais confortável e eficiente. 

 



4. Cookies Utilizadas 
A SUPER BOCK detalha, de seguida, a informação relativa às Cookies 
utilizadas no website, bem como identifica, se aplicável, 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). 

 

Técnicas (1) 

Cookies necessárias para a utilização do website, permitindo funcionalidades 
básicas como navegação e acesso a áreas seguras do website. O website 
não pode funcionar corretamente sem estas cookies. 

Nome Fornecedor Finalidade Expiração Tipo 

PHPSESSID 
 

Preserva o estado da sessão 
do usuário nas solicitações de 
página. 

Sessão HTTP 
Cookie 

 

5. Gestão de cookies 
O utilizador poderá desativar, quando seja possível, parte ou a totalidade 
dos cookies a qualquer momento. Todos os navegadores de internet 
(browsers) permitem ao utilizador aceitar, recusar ou apagar cookies, através 
da gestão das definições no respetivo navegador. 

 
Deve, para tal, seguir as seguintes instruções: 
 

A) Internet Explorer 
1. Clique no menu "Ferramentas" e escolha a opção "Opções de 
Internet"; 
2. Selecione o separador "Privacidade"; 
3. Mova a barra para o topo, onde surgirá "Bloquear todos os 
cookies". 
 
Nota: Existem vários níveis de ativação e desativação de cookies no 
Internet Explorer. Para mais informações sobre definições de cookies 
Internet Explorer, o utilizador deverá consultar a seguinte página da 
Microsoft: https://support.microsoft.com/pt-pt/help/17442/windows-internet-
explorerdelete-manage-cookies 



 
B) Google Chrome 

1. Clique no menu do Chrome na barra de ferramentas do navegador. 
2. Selecione Definições. 
3. Clique em Mostrar definições avançadas. 
4. Na secção "Privacidade", clique no botão Definições de conteúdo. 
5. Selecione a opção "Bloquear definição dos dados por parte dos 
websites". 
 
O utilizador pode alterar as seguintes definições de cookies na 
secção “Cookies”: 

• Eliminar cookies 
• Bloquear cookies por definição 
• Permitir cookies por definição 
• Manter cookies e dados do website por definição ate sair do 

navegador 
• de internet (browser) 
• Criar exceções para cookies de websites ou domínios 

específicos. 
 
Nota: Existem vários níveis de ativação e desativação de cookies no 
Google Chrome. Para mais informações sobre definições de cookies 
no Google Chrome, o utilizador deverá consultar: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647? 
hl=pt&topic=14666&ctx=topic 
 

C) Mozila Firefox 
1. Clique no menu “Ferramentas”; 
2. Selecione “Opções”; 
3. Clique no ícone “Privacidade”, que encontra no painel superior; 
4. Na secção “Cookies” desative a opção “Aceitar cookies dos 
websites”; 
5. Clique em “OK” para guardar as alterações e fechar. 
 
Nota: Existem vários níveis de ativação e desativação de cookies no 
Mozilla Firefox. Para mais informações sobre definições de cookies 
no Mozilla Firefox,o utilizador deverá consultar: 
https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox  
 

D) Safari 
1. Clique em “Editar”; 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox


2. Selecione “Preferências”; 
3. No painel superior, selecione o ícone “Privacidade”; 
4. Na secção “Aceitar Cookies”, selecione “Nunca”. 
 
Nota: Existem vários níveis de ativação e desativação de cookies no 
Safari. Para mais informações sobre definições de cookies no Safari, 
o utilizador deverá consultar: https://support.apple.com/pt-pt/HT201265 
 

E) Outros navegadores da internet (browsers) 
Por favor procure no menu “ajuda” do navegador de internet 
(browser). 
 

Ao desativar os cookies o website poderá não funcionar corretamente. 

6. Uso de links externos 
O website ou os e-mails enviados pela SUPER BOCK poderão conter links 
para outros websites ou aplicações, incluindo dos nossos Parceiros. Caso 
aceda a um desses links ou aplicações, deixamos de ter qualquer tipo de 
influência ou responsabilidade sobre a recolha, armazenamento ou tratamento 
de quaisquer dados transmitidos (tais como o endereço de IP ou o URL 
da página que contém o link). Por este motivo, aconselhamo-lo a ler as 
Políticas de Privacidade e Políticas de Cookies de outras Plataformas ou 
aplicações antes de as utilizar. 
 
7. Atualização da Política 
A SUPER BOCK reserva-se o direito de, a qualquer momento, rever e 
atualizar a presente Política de Cookies o que ocorrerá, necessariamente, 
sempre que sejam utilizadas novas cookies no website.   
 
Leça do Balio, 18 de junho de 2021 

https://support.apple.com/pt-pt/HT201265

