
Política de Cookies 

 

Este portal (doravante, o "Webportal"), que pertence à Grenke RENTING, S.A. (doravante, 

"GRENKE"), usa cookies para garantir a acessibilidade e o uso de algumas concretas 

funcionalidades. Daqui em diante, poderá encontrar informações detalhadas sobre cookies, os 

tipos de cookies usados neste portal e como desativá-los no seu navegador. 

 

Informações gerais sobre cookies 

Os cookies são pequenos arquivos de texto, gerados pelos portais visitados, que contêm dados  

relacionados com a visita e que podem ser usados posteriormente pelo portal que visitado para 

facilitar a próxima visita. O objetivo dos cookies utilizados no presente portal é o seguinte: 

 garantir que o portal funcione corretamente 

 guardar as preferências, tais como o idioma selecionado 

 

 

Os cookies são unicamente associados a um utilizador anónimo. Assim, o computador desse 

utilizador, ou outro dispositivo, não fornecem referências que permitam que os dados pessoais 

do utilizador sejam conhecidos. O utilizador pode, a qualquer momento, aceder à configuração 

do seu navegador para modificar e / ou bloquear a instalação dos cookies do portal GRENKE, 

sem que isso limite o acesso aos nossos conteúdos. No entanto, se os cookies forem desativados, 

a navegação no portal pode não ser otimizada e algumas funcionalidades do portal podem não 

funcionar corretamente. 

 

Consentimento 

Ao continuar a navegar no nosso portal, ou ao aceder à nossa aplicação, o Utilizador aceita a 

instalação e o uso dos nossos cookies de acordo com a nossa política de cookies aqui 

reproduzida 

 

O consentimento previamente concedido pode ser retirado a qualquer momento, eliminando 

os cookies instalados no dispositivo do utilizador, configurando as opções do navegador, 

conforme indicado abaixo, no título "Desativando ou Eliminando Cookies". 

 

Uso de Cookies pelo Fornecedor (GRENKE) 

A GRENKE usa especificamente cookies para os propósitos que seguidamente se indicam. Se a 

GRENKE, em qualquer momento, pretender usar outros cookies para fornecer mais ou melhores 

serviços, os utilizadores serão devidamente informados. 

 

Os cookies constantes da lista em baixo são instalados no seu dispositivo e são utilizados pela 

GRENKE para obter o melhor desempenho do portal. As informações recolhidas devem ser 

usadas para melhorar a qualidade do nosso serviço e a experiência do utilizador.  Abaixo, 

indicamos os diferentes cookies usados pelo nosso portal: 



 

 

Nome do cookie Objectivo do cookie Gestão do cookie pela 

PreferredUiCulture 
Armazena as informações preferidas do 

utilizador para o formulário de login 
GRENKE 

Tenant 
Define para qual versão (marca) do 

portal o utilizador é direcionado 
GRENKE 

idsrv Identifica o utilizador pelo nome (ID) GRENKE 

idsrv.xsrf Previne falsificação de site cruzado GRENKE 

idsvr.clients 
Guarda informação sobre clientes a que 

o utilizador está associado. 
Actualmente apenas GO Partner 

GRENKE 

idsvr.session 
Identifica a sessão actual. Usado para 

sair 
GRENKE 

 

 

 

Desativar ou eliminar cookies 

Da mesma forma, e de acordo com as informações fornecidas na presente "Política de Cookies 

da GRENKE", os utilizadores podem evitar a recolha destas informações rejeitando a instalação 

dos cookies na configuração do seu navegador. 

 

Chama-se a atenção de que, se não for permitida a instalação de determinados cookies no 

navegador, é possível que o utilizador não consiga aceder a determinadas seções dos nossos 

portais. 

Para mais informações sobre como bloquear o uso de cookies, vejam-se os seguintes links: 

 

 Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en  

 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/block-enable-or-allow-

cookies   

 Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-

preferences  

 Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_US&locale=es_ES  

 

 

Consentimento informado 

O seu uso do presente portal implica o consentimento expresso e inequívoco para o uso de 

cookies, nos termos e condições previstos na presente "Política de Cookies". 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/block-enable-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/block-enable-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_US&locale=es_ES

