
UseFashion Cookies Policy Política de Cookies da UseFashion
When the User enters UseFashion website, 
UseFashion uses “cookie” technology try to 
make that experience simple, personalised 
and meaningful. Cookies are small pieces of 
information which are issued to the User´s 
computer or any similar device used to access 
the internet e.g. smartphones, tablets or 
other mobile device when the User accesses a 
website and which store and sometimes track 
information about User´s use of the website. 
A number of cookies UseFashion uses last 
only for the duration of the User´s web 
session and expire when the User closes 
his/her browser. Other cookies are used to 
remember the User when he/she returns to 
the website and will last for longer.

Quando o Usuário acessa o site da 
UseFashion, a tecnologia “cookie” é utilizada 
para tornar a experiência simples, 
personalizada e significativa. Cookies são 
pequenos fragmentos de informações 
emitidos ao computador do Usuário ou 
dispositivo semelhante utilizado para acessar 
a internet, como smartphone, tablets ou 
qualquer outro dispositivo móvel, que 
armazena e, por vezes, rastreia informações 
sobre o uso do site. Certos cookies utilizados 
pela UseFashion ficam ativos apenas durante 
a sua sessão na internet e expiram quando o 
Usuário fecha o navegador. Outros cookies 
são utilizados para lembrar o Usuário quando 
voltar ao site e duram mais tempo. 

UseFashion use cookies to: A UseFashion utiliza cookies para: 
 create a specific log-in session for a 

User to UseFashion’s website in order 
that page requests by that User are 
delivered in an effective, secure and 
consistent manner;

 criar uma sessão de log-in específica 
para o Usuário do site da UseFashion, 
para que as solicitações de página 
sejam entregues de forma efetiva, 
segura e consistente;

 recognise when a UseFashion 
website’s User had accessed it 
before; this means UseFashion can 
identify the number of unique Users 
that receives to the website and 
allows UseFashion to be sure that has 
enough capacity for the number of 
Users that gets;

 reconhecer quando um Usuário do 
site da UseFashion já o visitou 
anteriormente; isto significa que a 
UseFashion pode identificar o 
número de Usuários que recebeu no 
site e assegurar que tenha 
capacidade suficiente para o número 
de Usuários que receber;

 customise elements of the 
promotional layout and/or content of 
the pages of the website;

 customizar elementos do layout e/ou 
conteúdo promocional das páginas do 
site;

 collect statistical information about 
how UseFashion´s Users use the 
website so that UseFashion can 
improve the website and learn which 
parts are most popular to Users.

 coletar informações estatísticas sobre 
como os Usuários usam o site da 
UseFashion para que possa aprimorá-
lo e para determinar as partes mais 
populares entre os Usuários.

Some of the cookies used by UseFashion 
website are set by UseFashion, and some are 
set by third parties who are delivering 
services on UseFashion´s behalf. Most web 
browsers automatically accept cookies but, if 
the User prefers, he/she can change his/her 
browser to prevent that or to notify them 
each time a cookie is set. The User can also 
learn more about cookies by visiting 
www.allaboutcookies.org which includes 
additional useful information on cookies and 
how to block cookies using different types of 
browser. Users should note however, that by 
blocking or deleting cookies used on 
UseFashion website the User may not be able 
to take full advantage of the website.

Alguns cookies usados pelo site da 
UseFashion são configurados pela UseFashion 
e outros por terceiros que prestam serviços 
em nome da UseFashion. A maioria dos 
navegadores de internet aceita cookies 
automaticamente, mas, se o Usuário preferir, 
poderá alterar o seu navegador para evitar os 
cookies ou para que seja notificado quando 
um cookie é lançado. O Usuário pode saber 
mais sobre cookies em 
www.allaboutcookies.org, que contém mais 
informações úteis sobre cookies e sobre 
como bloquear cookies em diferentes 
navegadores. Os Usuários devem lembrar, no 
entanto, que o bloqueio ou remoção de 
cookies usados em site da UseFashion não 
permitirá que o Usuário tire todo o proveito 
do mesmo. 




