POLÍTICA DE COOKIES DA TIME OUT
A Time Out e a Time Out Market (referidas coletivamente como “Time Out”) usam cookies nos
respetivos websites http://www.timeout.com e www.timeoutmarket.com
(“Website”). Abaixo, pode encontrar mais informações sobre cookies como os controlar.
Ao usar o Website, o utilizador aceitar a utilização de cookies em conformidade com a presente
Política de Cookies.
Se o utilizador não aceitar o uso de cookies, desative-os seguindo as instruções na presente
Política de Cookies, usando a Ferramenta de Consentimento de Cookies ou alterando as
definições do navegador para que os cookies do Website não sejam introduzidas no computador
ou dispositivo móvel do utilizador.
A presente Política de Cookies deve ser consultada em conjunto com a Declaração de
Privacidade Online e com os nossos Termos de Utilização do Website.

O QUE É UM COOKIE?

Os cookies são pequenas quantidades de dados gerados por um website e transferidos para o
computador ou dispositivo móvel do utilizador quando o utilizador visita um website. Os
cookies são enviados de volta para o website de origem em cada visita posterior, ou para
qualquer outro website visitado que reconheça esse cookie. Os cookies são úteis porque
permitem a um website reconhecer o dispositivo do utilizador.
Os cookies desempenham várias funções. A utilização mais comum consiste em armazenar as
informações de início de sessão do utilizador num site específico. Por exemplo, nome de
utilizador e palavra-passe após o utilizador clicar em “Lembrar-me neste computador”, o que
gera um cookie de início de sessão. Alguns cookies são usados por sites de comércio eletrónico
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para introduzir artigos num carrinho de compras. Outros cookies permitem ao utilizador navegar
entre páginas de forma eficiente, memorizando as preferências e definições de pesquisa do
utilizador, e melhorando, de forma geral, a experiência do utilizador. Muitos cookies recolhem
informações sobre como os visitantes usam um website. Por exemplo, quais as páginas que os
utilizadores visitam mais frequentemente. Também ajudam a assegurar que os anúncios online
são mais relevantes para um utilizador de um website e para os interesses do utilizador, criando
o perfil do utilizador, que mais tarde é usado para enviar mensagens publicitárias em
conformidade com as preferências mostradas pelo utilizador na navegação da Internet

COMO CONTROLAR E ELIMINAR COOKIES PELO NAVEGADOR

Pode ativar, desativar ou eliminar cookies pelo navegador. Para o fazer, siga as instruções
disponibilizadas pelo navegador do utilizador (geralmente, localizado na secção “Ajuda”,
“Ferramentas” ou “Editar”). Desativar um cookie ou categoria de cookies não eliminar o cookie
do navegador do utilizador; o utilizador terá de o fazer por si no navegador.
Para mais informações sobre cookies, incluindo como ver que cookies foram introduzidos no
dispositivo do utilizador e como os gerir e eliminar, visite http://www.allaboutcookies.org/.
O utilizador bloqueia cookies ativando a definição para tal no navegador do utilizador, o que
permite ao utilizador revogar a introdução de alguns ou de todos os cookies. No entanto, se o
utilizador recorrer às definições do navegador para bloquear todos os cookies (incluindo cookies
essenciais), o utilizador pode não conseguir aceder ao nosso Website de todo ou a determinadas
partes do nosso Website podem não funcionar devidamente.

QUE COOKIES USAMOS NO WEBSITE DA TIME OUT?

Os tipos de cookies usados neste Website podem ser classificados numa de quatro categorias,
nomeadamente Cookies Essenciais, Cookies de Análise, Cookies de Personalização e Cookies
Publicitários.
1.

Cookies Essenciais Estes cookies são fundamentais para permitir que o utilizador
navegue pelo Website e use as suas funcionalidades, tais como aceder a áreas
seguras do Website. Esta categoria de cookies não pode ser desativada. Podemos
usar os seguintes Cookies Essenciais, que podem ser encontrados na nossa
Ferramenta de Consentimento de Cookies.
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2.

Cookies de Análise Estes cookies recolhem informações sobre como usamos um
website. Por exemplo, que páginas visita frequentemente, quais as pesquisas que
realiza e se recebe mensagens de erro de páginas web visitadas. Estes cookies estão
associados ao navegador da Internet do utilizador e podem estar ligados a
informações pessoais que tenhamos sobre o utilizador.
O nosso Website usa serviços de Análise da Adobe. As informações recolhidas
pelos cookies da Adobe serão transmitidas para e armazenadas nos servidores da
Adobe na Europa e em qualquer outra localização em que se encontrem, de acordo
com as respetivas práticas de privacidade. Para ter uma visão geral da privacidade
na Adobe e como estes aspetos se aplicam à Adobe,
visite https://www.adobe.com/uk/privacy/marketing-cloud.html. O utilizador pode
revogar os cookies de Análise da Adobe, usando a nossa Ferramenta de
Consentimento de Cookies.

3.

Cookies de Personalização A Time Out usa cookies para reconhecer o utilizador
quando o utilizador regressa ao nosso Website, que permitem que as widgets Web
funcionem corretamente e podem recolher informações adicionais sobre o
utilizador. Tal permite que personalizemos o nosso conteúdo para o utilizador,
tratemos o utilizador peloseu nome e nos lembremos das preferências do utilizador
(por exemplo, a preferência de idioma ou região do utilizador). O utilizador pode
obter mais informações sobre estes cookies lendo a nossa Ferramenta de
Consentimento de Cookies.

4.

Cookies Publicitários Estes cookies registam a visita do utilizador ao nosso
Website, as páginas que o utilizador visitou e as ligações a que o utilizador acedeu.
Iremos usar estas informações para tornar o nosso Website e a publicidade nele
apresentada mais relevante para os interesses do utilizador. Podemos também
partilhar estas informações com terceiros para o mesmo fim. Leia a nossa
Ferramenta de Consentimento de Cookies para saber mais sobre os cookies
publicitários que usamos no nosso Website.
O utilizador pode controlar e eliminar todos os cookies supralistados, usando a
Ferramenta de Consentimento de Cookies ou através das definições do navegador,
conforme é descrito infra.

5.

Redes Sociais Usamos cookies para personalizar a interação do utilizador com os
sites de redes sociais, incluindo, mas não limitados ao Twitter, Facebook, Pinterest,
Instagram e YouTube. Os referidos cookies reconhecem os utilizadores dos sites de
redes sociais quando o utilizador visualiza conteúdos de redes sociais no nosso
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Website. Também permitem que o utilizador partilhe rapidamente conteúdos em
todas as redes sociais, através de simples botões de partilha.
6.

Cookies de Terceiros Os terceiros (incluindo, por exemplo, redes de publicidade e
fornecedores de serviços externos como serviços de análise de tráfego da Internet)
também podem usar cookies sobre os quais não temos qualquer controlo. Estes
cookies são provavelmente analíticos, de desempenho ou de direcionamento.

7.

Cookies que tenham sido introduzidos anteriormente Se o utilizador tiver
desativado um ou mais cookies, poderemos usar as informações recolhidas pelos
cookies antes de definir as preferências de desativação. No entanto, iremos
interromper a recolha de informações por parte do cookie desativado.
Para remover todas as informações conhecidas sobre o utilizador dos sistemas da
Time Out, envie um e-mail para privacy@timeout.com

8.

Validade A maioria dos nossos cookies têm uma validade de 30 dias, embora
alguns possam durar até três anos.
A presente Política de Cookies foi revista em 31 de janeiro de 2019.
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