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Esta Política de “Cookies” aplicam-se aos serviços prestados pela empresa AMP TRAVEL LTD registro número 13500131 
estabelecida na 138, Chapel Street - Salford - UK - M3 6DE, doravante denominada AMP TRAVELS, por meio dos sites 
www.amplitur.com e www.amp-travels.com . 
 
1. DADOS DE NAVEGAÇÃO (COOKIES) 
O sistema AMP TRAVELS recorre eventualmente às técnicas de "cookies", que lhe permitem analisar as estatísticas e as 
informações sobre a navegação do usuário. Os "cookies" são pequenas quantidades de informação que são armazenadas 
pelo navegador do usuário para que o servidor se lembre de determinada informação que posteriormente e unicamente o 
servidor que a implementou poderá ler. Podem ser fornecidos, por exemplo, dados sobre o dispositivo utilizado pelo 
usuário e o seu local e horário de acesso. Esta coleta de informações busca melhorar a navegação, para o conforto do 
usuário, ao permitir apresentar-lhe serviços personalizados, de acordo com suas preferências. 
 
Os "cookies" não permitem extrair qualquer informação do disco rígido do usuário, nem roubar qualquer tipo de 
informação pessoal. A única maneira na qual informações privadas do usuário formem parte dos dados de navegação é que 
o usuário dê pessoalmente essa informação ao servidor. 
 
Os "cookies" que permitem identificar uma pessoa são considerados dados pessoais. Dessa forma, as mesmas regras 
descritas anteriormente se aplicam aos "cookies". 
 
Estes dados de navegação poderão, ainda, ser compartilhados com eventuais parceiros do sistema AMP TRAVELS, 
buscando o aprimoramento dos produtos e serviços ofertados ao usuário. 
 
O usuário poderá se opor ao registro de "cookies" pelo sistema AMP TRAVELS, bastando desativar esta opção no seu 
próprio navegador ou aparelho. Por outro lado, a desativação deste registro poderá afetar a disponibilidade de algumas 
ferramentas e alguns serviços do sistema AMP TRAVELS. 
 
2. COOKIES DO SISTEMA AMP TRAVELS 
Os "cookies" do sistema AMP TRAVELS são aqueles cookies que são enviados ao computador ou dispositivo do usuário e 
administrador exclusivamente pelo website, para o seu melhor funcionamento. 
 
A informação coletada é usada para melhorar a qualidade do sistema AMP TRAVELS e o seu conteúdo e experiência para 
o usuário. Essas informações permitem reconhecer o usuário como visitante recorrente do website e adaptar o conteúdo 
para lhe oferecer conteúdo adeptos à sua preferência. 
 
3. COOKIES DE TERCEIROS 
Os "cookies" de terceiros são aqueles cookies utilizados e administrados por outros sites ou aplicativos que proporcionam 
ao sistema AMP TRAVELS serviços por ele solicitados para melhorar o conteúdo oferecido e a experiência do usuário. Os 
principais objetivos da utilização de cookies de terceiros são a obtenção de estatísticas de acesso e analisar a informação 
da navegação do usuário, ou seja, como o usuário interage com o aplicativo. 
 
As entidades encarregadas da coleta dos cookies poderão ceder essa informação a terceiros. 
 
4. COOKIES DE REDES SOCIAIS 
O sistema AMP TRAVELS utiliza plugins de redes sociais, que permitem acessá-las a partir do website. Dessa forma, os 
cookies de redes sociais podem ser armazenados no navegador do usuário. Os titulares das redes sociais dispõem de sua 
própria política de privacidade e de proteção de dados e cookies, sendo eles, em cada caso, responsáveis dos dados pessoais 
coletados e de suas práticas de privacidade. O usuário deve pesquisar junto às redes sociais como os seus dados pessoais 
são tratados. Unicamente a título informativo, se indicam os seguintes links em que se poderá consultar as políticas de 
privacidade e cookies de algumas das principais redes sociais: 

http://www.amplitur.com/
http://www.amp-travels.com/
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• Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
• Twitter: https://twitter.com/pt/privacy 
• Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig 
• Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=pt-BR&gl=pt 
• Google+: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pt 
• Pinterest: https://policy.pinterest.com/pt-br/privacy-policy 
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies 

 
5. GESTÃO DOS COOKIES E CONFIGURAÇÕES DO NAVEGADOR 
O usuário pode gerir os cookies diretamente em seu navegador. Contudo, cancelando os cookies o navegador pode remover 
preferências salvas no website. 
 
A seguir você encontra alguns links que direcionam à seção de ajuda dos navegadores mais utilizados, para verificar como 
gerir os cookies: 

• Internet explorer: https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies 

• Safari: https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac 
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt-BR&hlrm=pt 
• Mozila Firefox: https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/ative-e-desative-os-cookies-que-os-sites-usam 
• Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 

 
6. RECLAMAÇÃO A UMA AUTORIDADE DE CONTROLE 
Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso administrativo ou judicial, todos os titulares de dados têm direito a 
apresentar reclamação a uma autoridade de controle. A reclamação poderá ser feita à autoridade da sede do website, do 
país de residência habitual do usuário, do seu local de trabalho ou do local onde foi alegadamente praticada a infração. 
 
 


