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Utilização de Cookies:
Este site utiliza cookies para melhorar a sua experiência de
navegação. Ao continuar com a sua navegação, está a aceitar o uso
de cookies. Saiba mais

(LANDING PAGE)
O que são cookies?
São pequenas etiquetas de software armazenadas nos equipamentos
de acesso através do navegador (browser), retendo apenas
informação relacionada com as suas preferências, não incluindo
dados pessoais.

Que tipos de cookies existem?
Cookies permanentes
São armazenados pelo browser nos dispositivos de acesso e
utilizados, sempre que faz uma nova visita ao nosso site, para
direcionar a navegação aos seus interesses, permitindo prestar um
serviço mais personalizado.
Cookies de sessão
São armazenados pelo browser nos dispositivos de acesso pelo
período de uma visita ao site. Estes cookies servem para analisar
padrões de tráfego na web, identificar problemas e fornecer uma
melhor experiência de navegação.

Porque utilizamos Cookies?
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência de navegação:
- Aumentando a rapidez e eficiência de resposta do site;
- Eliminando a necessidade de introduzir repetidamente as mesmas
informações;
- Identificando os dispositivos de acesso nas suas visitas, de modo a
oferecer-lhe uma experiência personalizada;
- Recolhendo dados de tráfego das visitas para sabermos quais os
conteúdos mais interessantes e relevantes para si.
Os cookies utilizados por este site não armazenam qualquer
informação pessoal que permita identificar um visitante.

Como pode gerir os Cookies?
Todos os browsers permitem-lhe aceitar, recusar ou apagar cookies,
e também informá-lo sempre que um cookie é recebido. Configure
os cookies no menu "opções" ou "preferências" do seu browser.
Note, no entanto, que, ao desativar cookies, pode impedir que
alguns serviços do nosso site funcionem corretamente, afetando,
parcial ou totalmente, a experiência de navegação.

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte-nos:
E-mail: info@dingdong.pt
Telefone: (+351) 226183117
Morada: Rua da Cerca 395, 4150-204 Porto (Portugal)

