
DECLARAÇÃO SOBRE COOKIES BUDGETAIR.PT 

Nós, a Travix Nederland B.V. (“Travix”), armazenamos cookies, web beacons, Javascript e pixel tags 

(“cookies”) no seu dispositivo quando visita a nossa página web Budgetair.pt. Da próxima vez que utilizar 

uma dessas páginas web, os cookies garantem o reconhecimento do deu dispositivo. 

1. Que tipo de cookies armazenamos e porquê 

Cookies funcionais  

Estes cookies são necessários para as funcionalidades básicas da página e são, por isso, instalados 

quando visita as nossas páginas web. Estes cookies armazenam as suas preferências à medida que 

utiliza as nossas páginas web. São ainda utilizados para distribuir a carga pelos nossos servidores, o 

que ajuda a manter a página disponível, e para efeitos de segurança. Consulte uma lista destes cookies. 

 

Cookies analíticos  

 

Os cookies são utilizados para recolher informações sobre a forma que os visitantes utilizam as páginas 

web da Travix, incluindo informações sobre as páginas mais visitadas e o número de mensagens de erro 

exibidas. Estes cookies ajudam a Travix a melhorar as suas páginas web. Consulte uma lista destes 

cookies. 

 

Cookies de marketing 

 

Estes cookies, normalmente, são instalados nas páginas web da Travix por parceiros de marketing, 

redes de publicidade e plataformas de redes sociais. Esses terceiros atuam como intermediários, para 

levarem os nossos conteúdos até si, tais como mensagens, ofertas, redes sociais e anúncios. Esses 

terceiros recolhem igualmente dados através das nossas páginas web, utilizando cookies. O 

processamento desses dados está sujeito às respetivas políticas de privacidade. Consulte uma lista 

destes terceiros e cookies. Estes cookies são utilizados para:  

 

 conectar-se às redes sociais, de modo a estabelecer a ligação e a partilhar conteúdos das 

nossas páginas web através das redes sociais; 

 recolher informações que ajudam a adaptar o marketing aos seus interesses, dentro e fora das 

nossas páginas web; 

 limitar o número de vezes que os nossos anúncios são exibidos; 

 chegar aos nossos visitantes, fornecendo-lhes conteúdos relevantes e personalizados através de 

uma série de meios, tais como e-mail, redes sociais e banners publicitários, com base nas suas 

ações nas nossas páginas web; 

 medir a eficácia das nossas campanhas de marketing. 

2. Controle os cookies que armazenamos e acedemos 

Se pretende revogar o seu consentimento, pode ajustar as definições do seu browser para eliminar os 

nossos cookies ou os de terceiros. Pode ainda ajustar as definições do seu browser para evitar que as 

páginas web instalem cookies ou cookies de terceiros. Caso não permita a instalação de determinados 

https://s1.travix.com/budgetair/PT/buapt-cookie-list-pt.pdf
https://s1.travix.com/budgetair/PT/buapt-cookie-list-pt.pdf
https://s1.travix.com/budgetair/PT/buapt-cookie-list-pt.pdf
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cookies, algumas funções poderão não estar disponíveis ou algumas partes da página web poderão não 

carregar. Descubra como ajustar as definições de diferentes browsers: 

 

 Chrome 

 Firefox 

 Internet Explorer 

 Safari 

3. Dúvidas? 

Se tem dúvidas em relação à utilização das suas informações, por favor contacte nos em qualquer 

altura. 

Esta declaração foi atualizada em 19 janeiro y 2018. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US&viewlocale=en_US
https://www.budgetair.pt/atendimento-ao-cliente

