
 

CV Riser: Política de Cookies 

Leia com atenção esta política de cookies (“política de cookies”, “política”) antes de visitar 

www.cvriser.com (“website”, “serviço”), operado pela empresa CV Riser LDA (“empresa”, “nós”, 

“nosso”). 

Data de criação/modificação: 2020-03-21. 

O que são cookies? 

Cookies são ficheiros de texto simples que ficam guardados no seu computador ou dispositivo 

móvel depois de comunicar com um servidor de um website. Cada cookie é específico ao seu 

browser (Google Chrome, Firefox, Safari, etc.). O cookie pode conter alguma informação de 

identificação do utilizador, domínio do website, ou alguns caracteres e números. 

Que tipos de cookies usamos? 

Cookies necessários 

Os cookies necessários permitem-nos oferecer a melhor experiência de utilização quando 

alguém visita o nosso website e usa as suas funcionalidades. Por exemplo, estes cookies 

permitem que um website reconheça que alguém criou uma conta e iniciou sessão 

recentemente. 

No nosso caso, podemos utilizar cookies para saber se o seu endereço de IP já criou alguma 

conta. 

Cookies de funcionalidades 

Cookies de funcionalidades permite-nos operar o website consoante as escolhas feitas por si. 

Por exemplo, podemos reconhecer o seu nome de utilizador e guardar informação sobre como 

você prefere que a página seja apresentada na sua próxima visita. 

No nosso caso, utilizamos cookies para saber se já iniciou sessão antes e, caso tenha clicado em 

“manter sessão iniciada”, manteremos a sessão iniciada durante alguns dias, evitando assim que 

tenha de reescrever constantemente a sua palavra-passe. 

Cookies analíticos 

Estes cookies permitem-nos usar serviços de empresas que nos ajudam a recolher dados para 

realizarmos análises estatísticas acerca de como as pessoas utilizam o nosso website. Estes 

cookies contribuem para a melhoria de experiência de utilização do nosso website. 

No nosso caso, se você tiver aceite o pop up inicial onde falamos sobre os cookies analíticos, nós 

iremos utilizar o serviço Google Analytics de modo a perceber como utiliza o nosso website 

https://www.cvriser.com/


(quais páginas visitou, os seus interesses, género, quanto tempo passou dentro do nosso 

website, qual foi a última página que visitou antes de entrar no domínio cvriser.com, etc.). Este 

cookie é mantido no seu browser por 365 dias e depois é apagado automaticamente (caso você 

já não o tenha apagado manualmente). Assim sendo, iremos perguntar-lhe novamente dentro 

de 365 dias se quer aceitar novamente os cookies analíticos. 

Como apagar os cookies? 

Se quer restringir ou apagar os cookies que são guardados pelo nosso website, pode fazê-lo 

através das definições do seu browser. Caso necessite, pode visitar www.internetcookies.org 

(não temos nenhuma parceria com este website), onde poderá encontrar informações 

detalhadas acerca de como apagar os seus cookies em vários browsers e dispositivos diferentes. 

Para além disso, nós também oferecemos outra forma de apagar os seus cookies analíticos: 

pode visitar www.cvriser.com/cookies-analiticos.html e clicar em “apagar cookies analíticos 

deste browser”. Depois disso, quando visitar www.cvriser.com irá ver a mensagem sobre uma 

nova aceitação de cookies analíticos. 

Contacte-nos 

Se tiver alguma dúvida sobre esta política ou sobre a nossa utilização de cookies, por favor 

contacte-nos: hi@cvriser.com 

 

Atentamente, 

Equipa de suporte do CV Riser 

www.cvriser.com 
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