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Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non
compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso.
Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
• affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
• trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
• trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 e seguenti del Codice della Privacy e mediante
l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico (Allegato B).
Comunicazione : i suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti
competenti per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto di lavoro,con garanzia di tutela dei
diritti dell'interessato.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti
categorie di soggetti incaricati:
• ufficio Marketing;
• agenti;
• ufficio Amministrazione.
I suoi dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare a :
• camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
• intermediari finanziari non bancari;
• organi costituzionali o di rilievo costituzionale;
• banche e istituti di credito;
• consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata.
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è ANGELINA SINICO (VIA PRIMA STRADA , 36071
ARZIGNANO Z.I. (VI); e-mail: info@escomar.it; telefono: 0444-451313).
Responsabili: I responsabili al trattamento dei suoi dati personali sono :
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INFORMAÇÕES SOBRE COOKIES
O que são Cookies?
As cookies são pacotes de informações enviados por um Web site ao navegador da Internet do visitante e, por este
último, memorizadas automaticamente no computador pessoal.
A cada acesso posterior ao Web site, estes dados são reenviados automaticamente ao servidor.
Para que servem?
Em geral as cookies servem para facilitar e agilizar a navegação, como por exemplo para memorizar credenciais de
acesso nas páginas que exigem uma autenticação por parte do utilizador (apenas se o utilizador marcar a respetiva
caixa de memorização), para reproduzir conteúdos multimédia como vídeos e áudios ou para guardar as preferências de
navegação de um utilizador dentro do Web site. Em alguns casos, as cookies são necessárias para o desenvolvimento
de algumas funcionalidades de um Web site e, se recusadas, poderá comprometer a navegação. Por estes motivos, é
aconselhável configurar o navegador para que aceite o recebimento de cookies.
As cookies acima descritas são definidas como “técnicas”; ou seja, servem exclusivamente para fins técnicos e a sua
utilização não exige a permissão do utilizador, em conformidade com o art. 122 parágrafo 1 do Decr. Legisl. 196/2003.
Tipos de cookies
Existem dois tipos de cookies:
Cookies de primeira parte: gerais e legíveis apenas pelo domínio que se está a visitar.
Cookies de terceiras partes/de terceiros: são cookies geradas e legíveis por domínios externos àquele que se está
a visitar. Estas cookies podem estar presentes quando o Web site contiver elementos como, por exemplo, botões de
partilha fornecidos pelas redes sociais, mapas e vídeos que exijam um servidor diferente daquele no qual se encontra
a página solicitada.
Além disso, as cookies podem ser:
Temporárias: são memorizadas no computador no decorrer de uma visita e eliminadas quando se sai do navegador da
Internet ou quando se desliga o computador.
Persistentes: permanecem no computador até serem eliminadas manualmente pelo utilizador através das funcionalidades
do navegador da Internet.
Quais as cookies que utilizamos neste Web site??
No Web site www.escomar.it utilizamos Google Analytics, um instrumento que permite monitorizar o modo como os
utilizadores estão a visitar as páginas do Web site, revelando o tipo de dispositivo ou navegador utilizado, a hora de
acesso, a URL de endereçamento. Os dados recolhidos para este fim são anónimos, portanto não podem ser associados
a um único utilizador e consultamos as estatísticas obtidas pela recolha destes dados apenas para podermos oferecer
aos visitantes conteúdos cada vez melhores com base nas suas preferências detetadas. As cookies utilizadas pelo
Google Analytics entram na categoria das cookies técnicas, portanto não necessitam da autorização do utilizador.
Neste Web site utilizamos também o Youtube para hospedar conteúdos de vídeo e por isso podem ser geradas algumas
cookies relacionadas.
O utilizador pode ainda desativar a aceitação das cookies, incluindo as do Analytics, alterando as configurações do seu
navegador da Internet.
Como se podem desativar as cookies?
Quase todos os navegadores Web aceitam automaticamente as cookies por configuração pré-definida; contudo, é
possível desativar nas preferências do navegador que se utiliza.
Abaixo estão algumas hiperligações com as instruções para desativar as cookies nos navegadores mais utilizados:
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Google Chrome
Safari
Opera
Exceto se configurado de modo contrário no próprio navegador, ao continuar com a navegação estará a autorizar a
utilização de cookies.

