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Política de Cookies da Assembleia da Tradição Druídica Lusitana 

 

Utilizamos cookies próprios e de terceiros para melhorar a tua experiência 
de navegação. Se continuares navegando significa que estás ao corrente e 
aceitas a sua utilização. 

Cookies no website da Assembleia da Tradição Druídica Lusitana 

O que é um cookie? 

Usando uma terminologia mais técnica, um ‘cookie’ é uma pequena 
quantidade de informação armazenada pela grande maioria dos websites 
aquando da tua utilização dos motores de busca ou a recolha de dados 
decorrentes da tua atividade de pesquisa por via da utilização de programas 
ou dispositivos tecnológicos. A Assembleia da Tradição Druídica Lusitana 
utiliza cookies no seu website para melhorar a tua experiência de 
navegação: 

1. usamos cookies aquando do início da tua visita até realizares o 
encerramento no motor de busca; 
 

2. usamos cookies para armazenar as tuas preferências no interior do 
nosso website ou para que não tenhas de voltar a configurar 
definições sempre que visites o nosso sítio virtual; 
 

3. do ponto anterior decorre que alguns cookies que usamos estão 
associados ao preenchimento de formulários e outros cookies não. 

 

Que cookies é que utilizamos no nosso website e que uso lhes damos? 

Usamos as seguintes categorias de cookies e damos-lhes os seguintes usos: 

a. os cookies essenciais são necessários para que o nosso website opere 
como esperado. Alguns exemplos deste tipo de cookies são os 
cookies de início da tua visita ao nosso sítio. Utilizamos cookies 
essenciais para lembrar as tuas definições e preferências, como o teu 
idioma e as definições de privacidade. Os cookies essenciais 



ASSEMBLEIA DA TRADIÇÃO DRUÍDICA LUSITANA  

Rua Dom Francisco Xavier de Noronha, nº 23, cv/dta  
2800-092 Almada 

Página 2 de 3 

permitem que inicies e termines sessão em âmbitos que o exijam. Os 
cookies essenciais são uma das formas que temos para diminuir os 
riscos de segurança; 
 

b. utilizamos cookies de análise para melhorar a eficácia do nosso 
website. Por exemplo, pra saber a relação das pessoas com 
determinada funcionalidade e o seu âmbito estatístico. Os cookies de 
análise são utilizados para fazermos análises internas e incluem 
cookies de fornecedores tecnológicos; 
 

c. os cookies de personalização servem para personalizar conteúdos, 
como anúncios, que poderão ser pontualmente apresentados. Estes 
cookies ajudam-nos a ter uma ideia das tuas preferências de modo a 
te podermos mostrar conteúdos relacionados. Também poderemos 
usar cookies para ajudar os anunciantes a mostrarem-te anúncios de 
produtos ou serviços que te possam interessar; 
 

d. os cookies de marketing são essencialmente utilizados para publicitar 
o nosso trabalho noutros sites e apps que poderão também usar 
cookies para nos fornecer este serviço. 

 

Onde é que utilizamos cookies? 

Utilizamos principalmente os cookies em atdlusitana.org e 
atdlusitana.wixsite.com/atdlusitana, mas também nas nossas aplicações, 
nos nossos produtos e serviços (como anúncios, e-mails e aplicações). 
Também poderemos utilizamos cookies nos websites de parceiros. 

 

Tens algumas opções ao teu dispor relativamente às cookies: 

1. podes usar ferramentas online para escolher que cookies devem ser 
utilizados com base no dispositivo e browser que utilizares. 
 

2. O teu browser fornece-te opções para cookies que te permitem 
bloquear “cookies de terceiros”, que são cookies provenientes dos 
diferentes sites que visitas. Verifica as definições do teu browser 
para mais informações. Alguns browsers também têm uma definição 
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de privacidade designada “Do Not Track (Não controlar)”, que podes 
decidir usar. 
 

3.  No que respeita ao teu dispositivo móvel, este poderá incluir 
definições que te permite se permites ou não o uso dos teus dados 
acerca da tua utilização de aplicações móveis para apresentar 
anúncios. 

 

Advertência sobre a eliminação das cookies: 

O nosso objetivo é que te sintas bem no nosso website, pelo que não 
podemos deixar de te advertir que a eliminação ou bloqueio das nossas 
cookies poderá afetar o saudável funcionamento do nosso website. 
 

 

Última atualização: 04 de agosto de 2019 

 


