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POLÍTICA DE COOKIES 
Decision Team, Lda. - Decision® 

 

O que são cookies e como funcionam? 
Cookies são pequenos pedaços de código armazenado no seu dispositivo. Os cookies não 

contêm nenhuma informação pessoal e não são funcionais, ou seja, não são programas, mas 

simples ficheiros de texto. A primeira vez que visitar um website, é feito o download de um 

cookie para o seu dispositivo. Nas vezes seguintes esse website reconhece esse cookie e 

“sabe” que visitou o website anteriormente. O papel dos cookies é, entre outros, melhorar 

a experiência de utilização dos utilizadores em websites frequentemente visitados. 

O Website da Decision® utiliza os cookies? 
Não, o nosso website está livre de cookies e, portanto, quando visita o nosso website não é 

guardada nenhuma informação sobre essa utilização.  

O website da Decision® (www.decision.pt) é essencialmente de carácter informativo 

relativamente à empresa, aos nossos serviços, oportunidades de emprego, e a única área 

em que é enviada informação é quando o utilizador preenche um formulário de candidatura 

que envia essa informação por email para ao Departamento de Recursos Humanos, e mesmo 

nessa componente não é guardada nenhuma informação no seu dispositivo. Portanto, não 

utilizamos cookies, nem mesmo para fins estatísticos. 

Como pode controlar os cookies? 
Navegadores tais como Internet Explorer, Edge, Firefox, Google Chrome e Safari permitem 

que sejam alteradas as permissões de cookies de forma a evitar que sejam aceites cookies 

pelo seu dispositivo. No entanto tal restrição poderá afetar a sua experiência de utilizador. 

A secção de “Ajuda” no seu navegador poderá indicar-lhe os passos necessários para efetuar 

tal alteração. 

Entre em contacto connosco para mais informações  
Para mais informações ou qualquer situação, relacionada com a privacidade, proteção e 

tratamento dos seus dados, contacte-nos para:  

Decision® 
Campo Grande 35, 9º D, 1700-087 Lisboa 

Tel: 210968000 / E-mail: info@decision.pt 

 

Esta política de Cookies foi aprovada em 01/08/2022, e entrou de imediato em vigor. 
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