Política de privacidade

Ligações para outros sites
O utilizador deste site deverá ter em conta que, ao utilizá-lo, poderá ser dirigido a outros
sites que estão para além do nosso controlo. Cada site disponível na Internet tem uma
outra política de privacidade e diferentes políticas em relação à sua informação pessoal. As
políticas de privacidade e as práticas de outros sites estão fora do nosso controlo. É da
exclusiva responsabilidade do utilizador ler e compreender as políticas de privacidade de
todos e quaisquer sites que visitar na Internet. Estes outros sites podem enviar os seus
próprios cookies, ou de outra forma reunir dados ou solicitar informações pessoais. O
utilizador deverá estar sempre ciente das consequências das suas pesquisas na Internet e
onde estas podem acabar. Alguns links no website estão direcionados para páginas ou
websites mantidos por terceiros, relativamente aos quais não exercemos qualquer tipo de
controlo. O Maratona Clube de Portugal não é responsável, nem garante a exatidão e os
conteúdos desses recursos.
Segurança
A segurança de todas as informações que possam identificar pessoalmente os nossos
utilizadores é de extrema importância e preocupação para nós. Embora a segurança na
Internet nunca possa ser garantida, esforçamo-nos na prestação do maior cuidado, no
sentido de uma transmissão segura da informação pessoal dos nossos usuários, dos seus
computadores para os nossos servidores, utilizando software encriptado.
Termos de Utilização
Apenas os empregados que, por motivos de trabalho, necessitam de ter acesso à
informação dos nossos usuários, estão autorizados a fazê-lo. Qualquer funcionário que
viole a nossa política de segurança e/ou privacidade está sujeito a medidas disciplinares,
incluindo eventual despedimento e/ou processo criminal.
Outros Termos
Ao utilizar este site, o utilizador dá o seu consentimento tácito à presente política de
privacidade. Se não concordar com esta política, o utilizador não deverá usar o nosso site.
Reservamo-nos o direito de alterar estes termos a qualquer momento, sem aviso prévio. A
utilização continuada do nosso site após a publicação de alterações a estes termos
significará a aceitação das mesmas.

Utilização de cookies

Esta Política de Cookies é parte da Política de privacidade do Maratona Clube de
Portugal https://www.maratonadelisboa.com, doravante designado por “Website”.
1. Introdução
A presente política de cookies tem por objetivo explicar como o Maratona Clube de
Portugal utiliza a informação pessoal que recolhe através do seu website, nomeadamente
de que forma, quando e porque motivo são utilizados os cookies.
No Website utilizamos cookies com o objetivo de proporcionarmos uma experiência única
e personalizada a cada um dos nossos utilizadores. Adicionalmente, poderemos partilhar

com os nossos parceiros tecnológicos dados agregados que nos permitam melhorar o
nosso website e as experiências de utilização que ele proporciona.
2. O que é um Cookie?
Os cookies são ficheiros que contêm pequenas quantidades de informações que são
descarregadas no seu dispositivo sempre que visita uma página da web. O objetivo
principal dos cookies é reconhecer o utilizador sempre que ele acede ao website,
permitindo oferecer uma melhor utilização do website, simplificando a navegação.
Os cookies não provocam qualquer dano nos equipamentos do utilizador (smartphones,
tablets ou computadores). Se pretender saber mais sobre cookies, recomendamos uma
visita a: https://www.allaboutcookies.org e https://www.aboutcookies.org/.
3. Porque utilizamos Cookies
O Maratona Clube de Portugal usa Cookies com o mesmo objetivo que a generalidade dos
websites: procura de melhorar a experiência dos seus utilizadores, seja em termos de
navegação, performance ou conteúdos apresentados.
Os Cookies permitem que o Website memorize informaçõ es sobre a sua visita, como o seu
idioma preferido, a sua localizaçã o, a recorrê ncia das suas sessõ es e outras variá veis que
consideramos importantes para tornar a sua experiê ncia de pesquisa mais confortá vel e
eficiente.
4. Tipos de cookies
O Website utiliza os seguintes tipos de cookies:
•

•
•

Para análise: utilizamos o Google Analytics, com o objetivo de compreender como os
utilizadores usam o website. Essa informação será guardada pela Google e pode aceder à
Política de Privacidade da Google via google.com/intl/pt/policies/privacy
Icl_current_language – permite ao utilizador aceder ao website usando uma linguagem prédefinida com base na sua experiência de acesso anterior.
Cfduid – identificador de utilizador
5. Como o utilizador pode evitar cookies.
O utilizador pode alterar as definições de cookies no seu browser que lhe permitem gerir a
sua privacidade e segurança relativamentes aos cookies. Para o efeito fornecemos links dos
browsers mais representativos:
Chrome
Safari
Firefox
Microsoft Edge
Através do www.allaboutcookies.org pode saber que cookies foram instalados e como
podem ser eliminados.
Se pretender que as suas visitas não sejam detetadas pelo Google Analytics, aceda
a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Ao continuar a utilizar o website do Maratona Clube de Portugal concorda expressamente
com a nossa Política de Cookies.

Alterações da Política de Privacidade
O Maratona Clube de Portugal reserva o direito de modificar ou emendar esta política de
privacidade em qualquer altura e por qualquer motivo. Nada do que aqui está descrito
origina ou tem intenção de originar um contrato ou acordo entre as entidades aqui
apresentadas e qualquer utilizador que visite o site na Web ou que forneça informação
identificadora de qualquer tipo.

