
Leia as condições de acesso e utilização do conteúdo desta página.  
Esta página foi atualizada em 7 de dezembro 2018.  
 
CONDIÇÕES DE ACESSO E UTILIZAÇÃO & POLÍTICA DE PRIVACIDADE  
 
Ao aceder a esta página www.tux-gill.pt ("Website") aceita as presentes Condições de Acesso e 
Utilização & Política de Privacidade. Caso não concorde com as presentes Condições de Acesso e 
Utilização & Política de Privacidade não aceda, visualize ou insira quaisquer dados neste Website.  
 
Propriedade e Acesso  
Este Website visa prestar informação institucional sobre a sociedade SPGC - Sociedade Promotora de 
Gestão e Comércio, Lda. - Tux&Gill (adiante designada por SPGC – Tux&Gill) e sobre os serviços por 
esta prestados aos seus Clientes.  
 
Os direitos de propriedade intelectual relativos aos textos, imagens, marcas e logótipos e demais 
conteúdos que integram este Website são da exclusiva titularidade da SPGC – Tux&Gill  e dos seus 
Clientes. 
 
É expressamente proibida a cópia, reprodução, modificação ou difusão, total ou parcial, do conteúdo 
deste Website, salvo quando previamente autorizadas, por escrito, pela SPGC – Tux&Gill . 
 
Ao aceder e visualizar este Website e respetivos conteúdos obriga-se a fazer um uso estritamente 
privado e não comercial dos mesmos.  
 
"Tux&Gill" ® é uma marca registada detida pela SPGC - Sociedade Promotora de Gestão e Comércio, 
Lda.  Todas as restantes marcas, logótipos, nomes de domínio, textos relativos a produtos ou serviços 
inseridos neste Website são da titularidade da SPGC – Tux&Gill ou dos seus Clientes.  
 
Qualquer material e/ou ideia, independentemente da sua forma de apresentação ou comunicação, 
assim como qualquer conteúdo, que possa vir a ser inserido ou apresentado neste Website, por 
qualquer entidade que a ela aceda e a visite não são passíveis de reconhecimento pela SPGC – 
Tux&Gill , salvo se, por esta, contrária e expressamente declarado. 
 
As comunicações e respetivo conteúdo, independentemente da forma que revestirem, que possam vir 
a ser realizadas através deste Website não são consideradas pela SPGC – Tux&Gill  terem carácter 
confidencial ou estarem protegidas por direitos de propriedade intelectual  detidos por terceiros, pelo 
que poderão ser  utilizados em comunicações publicitárias e/ou promocionais que venham a ser 
criadas pela SPGC – Tux&Gill, não podendo ser, em caso algum, consideradas obras feitas em 
colaboração, obras coletivas ou obras compósitas.  
 
 
Segurança  
A SPGC – Tux&Gill declina qualquer responsabilidade relativa à informação constante do conteúdo ou 
fornecida através deste Website, assim como a eventuais interrupções ou desconformidades na sua 
apresentação; à existência de vírus ou à verificação de danos que possam ser causados às entidades 
que a ele acedam ou o utilizem. 
   
Os conteúdos - respetiva legalidade, exatidão, credibilidade e funcionalidades - de websites que 
possam ser acedidos através de links que se encontrem no presente Website não são da 
responsabilidade da SPGC – Tux&Gill. 
 
Em caso de suspeita de violação de direitos de autor por conteúdos constantes deste Website, queira 
informar-nos através de: 
 
SPGC, Lda. – Tux&Gill 
Avenida Conselheiro Fernando de Sousa, 19 – piso 9º  
1070-072 Lisboa  
Tel: 21 381 30 20 
email: info.pd@tux-gill.pt 
 
  



Proteção de Dados Pessoais  
A SPGC – Tux&Gill  salvaguarda o direito à privacidade de quem acede ou utiliza o presente Website e 
defende a preservação e segurança da informação de carácter pessoal que lhe venha a ser 
transmitida.  
 
A recolha pela SPGC – Tux&Gill  do nome e endereço de correio eletrónico do utilizador só se 
verificará quando os mesmos sejam inseridos voluntariamente por este através deste Website.  
 
Entidade responsável pelo Tratamento de Dados Pessoais  
A entidade responsável pelo tratamento é a SPGC – Sociedade Promotora de Gestão e Comércio, 
Lda.  
 
Conservação dos Dados Pessoais que sejam recolhidos   
Os Dados Pessoais que venham a ser recolhidos pela SPGC – Tux&Gill  são conservados pelo 
período de tempo necessário às finalidades que presidem à respetiva recolha ou posterior tratamento, 
sem prejuízo do regime legal  que lhe seja aplicável. 
 
O pedido de correção ou atualização dos dados pessoais, comunicados através deste Website, assim 
como a oposição à sua utilização para efeitos de campanhas de marketing, envio de comunicações 
informativas ou inclusão em listas de contactos, deverá em efetuado por escrito, para: 
 
SPGC – Tux&Gill 
Avenida Conselheiro Fernando de Sousa, 19 – piso 9º  
1070-072 Lisboa  
email: info.pd@tux-gill.pt  
 
 
Utilização de Cookies  
O presente Website utiliza cookies que melhoram as condições de navegação dos utilizadores, 
aumentando a capacidade e qualidade de resposta e eliminando a necessidade de introdução de 
informações já comunicadas. Os cookies permitem ao Website reconhecer as preferências do 
utilizador e são imprescindíveis ao seu correto funcionamento. Os cookies utilizados neste Website 
apenas recolhem informações de caracter genérico, não recolhendo informações de caracter pessoal 
que permitam identificar o utilizador. Os cookies retêm informação relacionada com as preferências 
dos utilizadores. O utilizador pode optar, através do navegador de internet (browser) que utiliza, por ser 
notificado sobre a receção de cookies ou bloquear manualmente a sua entrada no seu sistema. A 
recusa de uso de cookies pode inviabilizar o acesso a algumas áreas deste Website. 
 
As entidades externas proprietárias dos cookies (designados cookies de terceiros) utilizados no 
website da SPGC – Tux&Gill recolhem dados das entidades que acedem e utilizam este Website, 
nomeadamente, informações demográficas e geográficas; informações relacionadas com o fornecedor 
de serviços de Internet do utilizador, assim como o tipo de navegador de Internet ou o sistema 
operativo utilizado.   
 
Os cookies utilizados neste website são os seguintes: 

 
 
Cookies Proprietários 

Cookies Tipo Duração 

cookieconsen
t_status 

Funcionais (plugin de pop-
up de cookies) 

1 ano  

 
 
  



Cookies de Terceiros  

Cookies Tipo Duração 

1P_JAR 
Publicidade (Google) 20 dias 

1P_JAR Publicidade (Google) 1 mês 

APISID 
Publicidade, Funcionais 

(Google) 
2 anos 

CONSENT 
Funcionais (Google Maps) 20 anos 

CONSENT Funcionais (Google Maps) 20 anos 

DSID Publicidade (Google) 14 dias 

HSID 
Segurança, Funcionais 

(Google) 
2 anos 

NID Funcionais, Publicidade 6 meses 

OGP Funcionais (Google Maps) 2 dias 

OGPC Funcionais (Google Maps) 2 dias 

SAPISID Funcionais (Google) 2 anos 

SID 
Segurança, Publicidade 

(Google) 
2 anos 

SIDCC Funcionais (Google Maps) 3 meses 

SSID Funcionais (Google) 2 anos 

_ga 
Analíticos 
(Google Analytics) 

2 anos 

_utma 
Analíticos 
(Google Analytics) 

11 meses 

_gat_gtag_U
A_11182004
8_1 

Sessão, Analíticos (Google 
Analytics) 

1 minuto 

_gid 
Analíticos 
(Google Analytics) 

1 dia 
  

cto_lwid Publicidade (Google) 1 ano e 1 mês 

id Publicidade (Google) 12 anos 

 
 
  



TIPO DE COOKIES: 
 Essenciais – essenciais para o bom funcionamento do site, sem eles o site pode não funcionar 

corretamente. Não recolhe informação para fins de marketing ou de contagem de visitas. 
 

 Analíticos – usados para análise estatística. Analisam a forma como os utilizadores interagem 
com o site. 
 

 Funcionais – guardam as preferências do utilizador relativas à utilização do site, para que este 
não precise de as personalizar em cada acesso. 
 

 Publicidade – usados para direcionar a publicidade de acordo com os interesses do utilizador. 
 

 Segurança – servem para autenticar utilizadores, para a prevenção de credenciais de acesso 
fraudulentas e proteger informação do usuário contra sujeitos não autorizados.  
 

 Sessão – retêm informação sobre a interação do utilizador com o website. Com o objetivo de 
melhorar a experiência de navegação. E também, melhorar os serviços do provedor que trata 
as respetivas cookies. 

Como desativar o uso de cookies nos principais browsers: 
 

 
 
 
  

Google 
Chrome 

Se os cookies tiverem sido definidos ou bloqueados na página que estiver a visualizar, é 
apresentado um ícone no final da barra de endereço. 

 Clique no menu do Chrome na barra de ferramentas 
 Selecione "Definições" 
 Clique em "Mostrar definições avançadas" 
 Na secção "Privacidade", clique no botão "Definições de conteúdo" 
 Selecione a opção "Bloquear definição dos dados por parte dos sites" 
 Pode alterar as seguintes definições de cookies na secção "Cookies": 

- Eliminar cookies 
- Bloquear cookies por pré-definição 
- Permitir cookies por pré-definição 
- Manter cookies e dados do website por pré-definição até sair do 

navegador 
- Criar exceções para cookies de websites ou domínios específicos 

Para mais informações sobre definições de cookies no Google Chrome, consulte a página 
Chrome Ajuda 
(https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt&topic=14666&ctx=topic) 

Internet 
Explorer 

 Clique no menu "Ferramentas" e escolha a opção "Opções de Internet" 
 Selecione o separador "Privacidade" 
 Mova a barra para o topo, onde surgirá "Bloquear todos os 

cookies" 
 

Para mais informações sobre definições de cookies Internet Explorer, 
consulte a página da Microsoft (https://support.microsoft.com/en-za/help/17442/windows-
internet-explorer-delete-manage-cookies) 

Firefox 

 Clique no menu "Ferramentas" 
 Selecione "Opções" 
 Clique no ícone "Privacidade", que encontra no painel superior 
 Na secção "Cookies" desative a opção "Aceitar cookies dos sites" 
 Clique em "OK" para guardar as alterações e fechar 

 
Para mais informações sobre definições de cookies no Mozilla Firefox, 
consulte a página Mozilla Support ( https://support.mozilla.org/pt-PT/kb/ativar-e-desativar-
cookies-que-os-websites-utiliza ) 

Safari 

 Clique em "Editar" 
 Selecione "Preferências" 
 No painel superior, selecione o ícone "Privacidade" 
 Na secção "Aceitar cookies", selecione "Nunca" 

Para mais informações sobre definições de cookies no Safari, consulte a página da Apple 
(https://support.apple.com/pt-pt/HT201265 ) 



Alterações  
A alteração, suspensão ou descontinuação deste Website ou de parte dos seus conteúdos poderá ser 
decidida e implementada pela SPGC – Tux&Gill  sem aviso prévio.  
As presentes Condições de Acesso e Utilização & Política de Privacidade podem ser alteradas pela 
SPGC – Tux&Gill  a qualquer momento e sem prévio aviso. Qualquer alteração será divulgada através 
da menção da respetiva data no início desta página. 
 
 
Lei Aplicável e Foro competente 
Este Website respeita o normativo do Regulamento Geral da Proteção de Dados e demais disposições 
legais aplicáveis. O acesso e navegação neste Website pressupõe a aceitação das presentes 
condições. 
 
A resolução de qualquer litígio relativo à interpretação e aplicação das mesmas aplica-se a lei 
portuguesa, sendo competente o tribunal da comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer 
outro.  
 


