Este sítio Web utiliza “cookies”- pequenos ficheiros de informações que são gerados no computador do
usuário e que permitem a Masaltos.com obter o seguinte conhecimento dos usuários que acedem à
nossa área privada: a data e a hora do acesso ao sítio Web, assim como o número de visitantes de cada
secção. Tal informação permite-nos verificar as horas de maior afluência de visitas, assim como
conhecer as áreas que suscitam maior interesse entre os usuários. Desta maneira podemos prever e
inclusive evitar, quando necessário, possíveis problemas de saturação, além de promover os conteúdos
que despertam uma maior procura.

Masaltos.com utiliza Cookies próprias que são enviadas directamente do seu computador e
administradas exclusivamente por nós para o melhor funcionamento do Sítio Web. A informação que
recebemos é utilizada para melhorar a qualidade dos nossos serviços e a sua experiência como usuário.
Estas cookies permanecem no seu navegador mais tempo, permitindo-nos que, ao reconhecê-lo como
visitante recorrente de nossa Web, possamos adaptar o conteúdo para lhe oferecer sempre produtos que
estejam de acordo com os seus interesses e preferências.

Masaltos.com utiliza Google Analytics, um serviço analítico de web prestado pelo Google, Inc., uma
companhia de Delaware, cujo escritório principal está em 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
(California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que são ficheiros
de texto localizados no seu computador para ajudar o sitio web a analisar o uso que fazem os usuários
do mesmo. A informação que é gerada pelas cookies acerca do seu uso do nosso sítio Web (incluindo
sua direcção de IP) será directamente transmitida e arquivada pelo Google nos servidores dos Estado
Unidos. O Google utilizará esta informação a serviço de Masaltos.com com o propósito de acompanhar
detalhadamente o seu uso do nosso sítio Web e para lhe prestar também outros serviços relacionados
com a actividade do sítio Web e o uso da Internet. A Google poderá transmitir tal informação a terceiros
quando assim seja requerido pela legislação vigente ou quando tais terceiros processem a informação
por conta do Google. O Google não associará o seu endereço IP com quaisquer outros dados detidos por
eles.

Masaltos.com utiliza Google Adwords, um serviço prestado por Google, Inc., Empresa anteriormente
citada, para realizar publicidade patrocinada.

Masaltos.com utiliza Doubleclick, um serviço de publicidade web prestado por DoubleClick. Esta
companhia pertence a Google, Inc., Empresa anteriormente citada. O escritório principal de DoubleClick
está localizado em Nova York. DoubleClick utiliza “cookies”, que são ficheiros de texto localizados no seu
computador, para ajudar o sítio Web a melhorar e ajustar a publicidade dos seus visitantes de acordo
com os seus interesses.

Masaltos.com utiliza outros serviços do Google, como o YouTube ou o Google Maps, que também podem
utilizar cookies de DoubleClick para mostrar anúncios mais relevantes ou registar os vídeos visualizados
mais recentemente por um navegador específico.

Masaltos.com utiliza Nosto, um serviço localizado na nuvem (“cloud”) destinado a ser utilizado em lojas
online. Nosto recolhe e analisa o comportamento do cliente na compra e, desta maneira, concebe
diferentes tipos de recomendações inteligentes de produtos de maneira automática.

Pode recusar o uso dos seus dados ou informações retirando o uso de cookies através da selecção da
configuração apropriada no seu navegador, no entanto, note que ao fazê-lo talvez não seja possível
utilizar todas as funcionalidades desta página web. Ao utilizar este sítio Web permite automaticamente o

uso da informação acerca da sua navegação pelo Google e pela Masaltos.com na forma e para os fins
acima indicados.

Para permitir, conhecer, bloquear ou eliminar as cookies instaladas no seu computador deve
aceder à configuração das opções do navegador instalado no seu computador.
Para encontrar a informação completa sobre este procedimento de acordo com o navegador que utiliza
clique no link correspondente:
Firefox clique aqui:
http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=enUS&redirectslug=Cookies
Chrome clique aqui: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer clique aqui:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Safari clique aqui: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera clique aqui: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

