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1. O que são Cookies? 

 

Cookies são conjuntos de texto com pequenas quantidades de informação que são enviadas 

para o seu navegador e armazenadas no seu computador, celular ou outro dispositivo sempre 

que você visita um site. Os cookies enviam informação de volta para o site sempre que 

você o acessa. 

 

Os cookies podem ser permanentes (conhecidos como cookies permanentes) e permanecem no 

computador até serem apagados, ou temporários (conhecidos como cookies temporários), 

durando apenas até fechar o navegador. Os cookies podem advir dos sites, e nesse caso, 

correspondem aos definidos pelo site que você acessar, ou de empresas terceiras, quando 

são definidos por um site que não é o que você está visitando. 

 

 

2. Como é que a TOKEN BOX usa os cookies? 

 

Usamos cookies para melhorar a funcionalidade dos nossos sites, permitindo que você 

navegue pelas páginas de forma eficaz e recordando as suas preferências, o que contribui 

para uma melhoria geral da experiência do usuário. 

 

3. Os cookies que utilizamos e para que servem 

 

Os cookies que utilizamos nos sites podem ser classificados da seguinte forma (com base 

nas diretrizes da Câmara de Comércio Internacional sobre cookies): 

 

4. Cookies estritamente necessários: 

 

Estes cookies são essenciais para permitir que você navegue pelo site e use os serviços 

que solicitou, especificamente o acesso a áreas seguras do site. 

Usamos este tipo de cookies para obter o registo do usuário e o acesso. Sem estes, os 

serviços que você solicitou não podem ser disponibilizados. Estes cookies advêm dos 

próprios sites, e podem ser permanentes ou temporários. Em suma, sem estes cookies os 

nossos sites não funcionariam devidamente. 
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5. Cookies de desempenho: 

 

Estes cookies recolhem informação sobre a forma como os visitantes usam um site, por 

exemplo as páginas que os visitantes acessam com mais frequência. Os cookies não recolhem 

informação que identifica os usuários individualmente. Toda a informação recolhida pelos 

cookies são agregadas e anônimas. 

Usamos estes cookies para: 

- proporcionar estatísticas sobre como os sites são usados 

- medir o alcance das nossas campanhas de publicidade (não usamos esta informação para 

direcionar as publicidades) 

Estes cookies podem ser permanentes ou temporários, do próprio site ou de empresa 

terceira. Em suma, estes cookies recolhem dados anônimos nas páginas visitadas e nas 

publicidades vistas. 

 

6. Cookies de funcionalidades: 

 

Estes cookies permitem que o site se lembre das escolhas que você fez (especificamente o 

nome de usuário, o idioma ou o país onde você se encontra) e que proporcione 

funcionalidades mais pessoais e melhoradas. Estes cookies também podem ser usados para 

disponibilizar os serviços que você solicitou, como ver um vídeo ou comentar em um “blog”. 

A informação usada pelos cookies é anônima, não sendo possível seguir a sua atividade de 

navegação em outros sites. 

Usamos estes cookies para: 

- lembrar determinado serviço que já lhe foi proporcionado 

- melhorar a experiência geral do site ao recordar as suas preferências. 

Estes cookies podem ser permanentes ou temporários, do próprio site ou de empresa 

terceira. Em suma, estes cookies memorizam as escolhas que você faz para melhorarem a 

experiência de usuário. 

 

7. Cookies de publicidade: 

 

Estes cookies são utilizados para limitarem o número de vezes que você consulta uma 

publicidade, e também ajudam a medir o alcance das campanhas publicitárias. 

Os cookies de publicidade são utilizados para gerir a publicidade do site (estes cookies 

não são utilizados nos nossos sites para direcionar a publicidade). 
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Os cookies de publicidade são colocados por empresas terceiras, principalmente agentes 

publicitários, e podem ser permanentes ou temporários. Em suma, estão relacionados com 

os serviços de publicidade fornecidos por empresas terceiras no nosso site. 

 

8. Outros cookies de empresas terceiras: 

 

Em algumas páginas do site podemos ter conteúdo de serviços como o Youtube ou o Facebook. 

Note que não controlamos os cookies usados por estes serviços, assim você deve verificar 

o site específico das empresas terceiras para mais informações sobre estes cookies. 

 

8. Como gerir e retirar os cookies 

 

Caso pretenda restringir, bloquear ou remover cookies, pode fazê-lo através das definições 

do navegador da web. Dependendo do navegador, os passos variam ligeiramente. Clique nas 

ligações abaixo para seguir as instruções de cada navegador. 

 

Internet Explorer 

http://support.microsoft.com/kb/196955 

 

Firefox 

http://support.mozilla.org/pt-PT/kb/Cookies 

 

Google Chrome 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pt&answer=95647 

 

Opera 

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 

 

Safari 

http://support.apple.com/kb/PH5042 

 

Safari iOS (iPhone, iPad, iPod touch) 

http://support.apple.com/kb/HT1677 

 

Caso você não utilize nenhum dos navegadores acima indicados, clique na função "Ajuda" 

do seu navegador para entender o que você precisa de fazer. 
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Você também pode visitar http://www.aboutcookies.org para mais informações sobre como 

gerir e/ou retirar os cookies de vários navegadores da Internet. 

 

Ressaltamos, no entanto, que determinadas áreas nos nossos sites apenas podem ser 

acessadas com caso os cookies estejam ativados, sendo que, ao desativar os cookies você 

poderá impedir o seu acesso a alguns conteúdos, não conseguindo desfrutar plenamente das 

funcionalidades dos nossos sites. 

 

Para obter informações sobre como gerir os cookies no seu navegador móvel, você terá que 

consultar o manual do seu aparelho. Caso queira nos contatar e questionar sobre os 

cookies, envie um e-mail para suporte@pragmabank.com.br. 

 

Ao usar este site sem rejeitar cookies e outras tecnologias semelhantes online, os 

usuários aceitam o uso, por nós, dessas tecnologias para coletar e processar informação. 

 


