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POLÍTICA DE COOKIES  

1. Identificação do Responsável pelo Tratamento de Dados Pessoais 

  
Denominação DIF BROKER - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A. 
Forma Jurídica Sociedade Anónima 

NIF 504767640 
Atividade (CAE) 66120 

Morada 
Escritório: 

      Avenida 24 Julho, nº 74 a 76, 1200-869 LISBOA, Portugal 
 

 

Contacto 
telefónico 

+351 211 201 595 

E-mail suporte@difbroker.com 
Website https://www.difbroker.com 

 

2. Informação sobre Cookies 

Tendo em vista proporcionar uma melhor experiência de navegação e de utilização aos seus utilizadores, 
bem como assegurar que todas as funcionalidades do website são devidamente executadas, a DIF 
BROKER - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A. utiliza cookies na sua página de Internet, em 
www.difbroker.com.  

A utilização de cookies, encontra-se, sujeita às disposições jurídicas contidas na legislação europeia e 
nacional legalmente aplicável, nomeadamente: 

• Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, 
relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais 
e à livre circulação de dados pessoais; 

• Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto de 2019, que assegura a execução, na ordem jurídica nacional, 
do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do Conselho, de 27 de abril de 2016; 

• Diretiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 2002, relativa ao 
tratamento de dados pessoais e à proteção da privacidade no sector das comunicações 
eletrónicas (Diretiva relativa à privacidade e às comunicações eletrónicas); 

• Lei n.º 41/2004, de 18 de agosto, que transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 
2002/58/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Julho, relativa ao tratamento de 
dados pessoais e à proteção da privacidade no sector das comunicações eletrónicas 

http://www.difbroker.com/
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Para consultar mais informações sobre a DIF BROKER – Sociedade de Corretagem S.A. e sobre a forma 
como as informações dos seus utilizadores e clientes são tratadas, consulte a nossa Política de Privacidade 
e de Proteção de Dados.  

 

O que são cookies? 

Os cookies são ficheiros informáticos que contêm uma sequência de números e letras que permitem 
identificar de forma única o dispositivo de acesso à internet de um Utilizador, e que entre outras 
funcionalidades, podem conter outras informações tais como as preferências de navegação dos 
utilizadores. Os cookies são descarregados e instalados através do browser do dispositivo de acesso à 
internet (computador, telemóvel, tablet, etc.) do utilizador quando este acede a determinadas páginas 
da Internet e preste o seu consentimento para a utilização de cookies.  

Os cookies podem ser categorizados em função do propósito e finalidade que servem. Existem cookies 
que são estritamente necessários ao correto funcionamento do site, porquanto outros recolhem 
informações estatísticas com o intuito de analisar a utilização do site e respetivo desempenho ou são 
utilizados para assegurar a disponibilização de funcionalidades adicionais ao site, ou ainda para guardar 
as preferências do visitante. Outros cookies podem ainda servir para medir o sucesso de aplicações e a 
eficácia da publicidade de terceiros. 

 

Como funcionam os cookies? 

Os cookies são criados quando o utilizador acede a uma página da Internet através do seu browser. Ao 
ser carregada, a página de Internet envia informações para o browser, que cria um arquivo de texto. Ao 
voltar a aceder à página, o browser recupera e envia esse arquivo de texto para o servidor onde essa 
página se encontra alojada. Os cookies são criados não apenas pela página de internet a que o utilizador 
aceda, mas também por outras páginas que exibam anúncios, por widgets, por rastreadores ou ainda por 
outros elementos presentes nas páginas. Entre outras funções, os cookies regulam a forma como os 
anúncios são exibidos, como as páginas são adaptadas às preferências do utilizador ou como os widgets 
ou outros elementos funcionam. 

Tipos de cookies 

Os cookies são classificados pela finalidade a que se destinam, pelo domínio ou propriedade a que 
pertencem e ainda pelo seu ciclo de vida (duração). 

Quanto à finalidade a que se destinam, os cookies utilizados pela DIF Broker  podem ser classificados 
como: 

• Necessários – cookies que se encontram geralmente ativos durante a sessão do utilizador, 
permitindo identificá-lo, e que são essenciais quer para o funcionamento dos serviços 
disponibilizados na página de internet, quer para a execução de determinadas funcionalidades, 
não sendo possível ao utilizador rejeitar ou desativar estes cookies; 

Analíticos – recolhem informação sobre a experiência de navegação dos utilizadores na página web, de 
forma a obter informações sobre os interesses dos utilizadores relativamente à utilização do website. 
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De publicidade – recolhem informação sobre hábitos de navegação do utilizador na internet de modo a 
que a publicidade visualizada por aquele corresponda às suas necessidades e interesses.Quanto ao 
domínio a que pertencem, os cookies utilizados pela DIF Broker  podem ser: 

• Cookies próprios (First party cookies) – cookies que são enviados para o equipamento terminal 
do utilizador a partir de um equipamento ou domínio gerido pelo próprio editor e a partir do qual 
se presta o serviço solicitado pelo utilizador.  

• Cookies de terceiros (Third party cookies) – cookies que são enviados para o equipamento 
terminal do utilizador a partir de um equipamento ou domínio que não é gerido pelo editor, mas 
sim por outra entidade que trata os dados recolhidos através dos cookies. 

Relativamente ao ciclo de vida (duração),os cookies utilizados pela DIF Broker  podem ser: 

• Cookies persistentes – cookies que são registados no equipamento terminal do utilizador por um 
determinado período. 

• Cookies de sessão – cookies temporários e que após o encerramento do browser do utilizador 
são apagados do seu dispositivo de acesso à internet ou equipamento terminal.  

 

Utilização de cookies 

A DIF BROKER - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A. utiliza cookies na sua página de internet, em 
www.difbroker.com, de acordo com a seguinte tabela.  

Titularidade Finalidade Cookies ID Descrição Domínio Duração 

DIF BROKER 
Cookies 
Necessários 

CookieConsent 
Cookie técnico para controlar a aceitação 
de cookies 

Próprios 2 anos 

DIF BROKER 
Cookies 
Necessários 

CookieConsentConf 
Cookie técnico para controlar a aceitação 
de cookies 

Próprios 2 anos 

DIF BROKER 
Cookies 
Necessários 

PHPSESSID 

O cookie PHPSESSID é um cookie de 
plataforma e permite aos sítios web 
armazenar dados de estado serializados. 
É utilizado para estabelecer uma sessão 
de utilizador e para passar dados de 
estado através de uma cookie temporal, 
que comummente é conhecido como um 
cookie de sessão. 

Próprios Sessão 

DIF BROKER 
Cookies 
Necessários 

__cfduid 

Cookie utilizado por serviços de rede de 
fornecimento, como o CloudFare, para 
identificar o utilizador a que corresponde 
um endereço de IP compartilhado e por 
forma a aplicar as configurações de 
segurança do utilizador.  

Próprios 30 dias 

DIF BROKER 
Cookies 
Necessários 

gclid 

Cookie utilizado para realizar o 
acompanhamento de cliques nos URLS de 
acompanhamento do website ou para 
redireccionamento do servidor para o 
website. 

Próprios 30 dias 

 

http://www.difbroker.com/
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Cookies de Terceiros 

A DIF BROKER - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A. utiliza cookies de terceiros na sua página de 
internet, em www.difbroker.com, de acordo com a seguinte tabela.  

Titularidade Finalidade Cookies ID Descrição Domínio Duração 

Google Analytics 
/ .difbroker.com 

Cookie 
Analytics/Publicidade 

_gcl_au 

Recolhem 
informações do 
comportamento 
do visitante com 
vista à criação de 
estatísticas e 
relatórios. 

 Terceiros 3 meses 

Google Analytics 
/ .difbroker.com 

Cookie 
Analytics/Publicidade 

_gat_* 

Permite identificar 
os utilizadores  em 
sessões de 
navegação 
diferentes e 
guarda 
informações 
relativas ao 
utilizador por 
forma a gerar 
dados estatísticos.  

 Terceiros 1 dia 

Google Analytics 
Cookie 
Analytics/Publicidade 

APISID 

Cookie utilizado 
pelo Google para 
mostrar anúncios 
personalizados nos 
sítios de Google, 
em função das 
pesquisas recentes 
e das interações 
anteriores. 

Terceiros 1 dia 

Google Analytics 
Cookie 
Analytics/Publicidade 

NID 

Cookie utilizado 
pelo Google para 
mostrar anúncios 
personalizados nos 
sítios de Google, 
em função das 
pesquisas recentes 
e das interações 
anteriores. 

Terceiros 6 meses 

Google Analytics 
Cookie 
Analytics/Publicidade 

SID 

Cookie utilizado 
pelo Google para 
mostrar anúncios 
personalizados nos 
sítios de Google, 
em função das 
pesquisas recentes 

Terceiros 6 meses 

http://www.difbroker.com/
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e das interações 
anteriores. 

Google Analytics 
Cookie 
Analytics/Publicidade 

DV 

Cookie utilizado 
pelo Google para 
mostrar anúncios 
personalizados nos 
sítios de Google, 
em função das 
pesquisas recentes 
e das interações 
anteriores. 

Terceiros 1 dia 

Google Analytics 
Cookie 
Analytics/Publicidade 

1P_JAR 

Cookie utilizado 
pelo Google para 
mostrar anúncios 
personalizados nos 
sítios de Google, 
em função das 
pesquisas recentes 
e das interações 
anteriores. 

Terceiros 
2 anos e 
30 dias 

Google Analytics 
Cookie 
Analytics/Publicidade 

_GAT 

Cookie de Google 
Analytics que é 
utilizada para 
diferenciar entre 
os vários objetos 
de seguimento 
criados na sessão. 

Terceiros 
10 
minutos 

Google Analytics 
Cookie 
Analytics/Publicidade 

_ga 

Google Universal 
Analytics 
estabelece um ID 
único que é 
utilizado para 
calcular dados 
para relatórios 
analíticos. 

Terceiros 2 anos 

Google Analytics 
Cookie 
Analytics/Publicidade 

_gid 
Cookie utilizado 
para diferenciar 
aos utilizadores. 

Terceiros 1 dia 

Google Analytics 
Cookie 
Analytics/Publicidade 

_utma 

Cookies utilizados 
pelo Google 
Analytics. Os 
cookies que 
começam com 
__utm provêm do 
Google Analytics e 
são utilizados para 
manter um registo 
das estatísticas 
dos visitantes. 

Terceiros 2 anos 
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DoubleClick/ 
Google 

Cookie 
Analytics/Publicidade 

IDE 

Cookie utilizado 
pelo Google 
DoubleClick para 
registar e reportar 
as ações do 
utilizador do 
website após 
visualizar ou clicar 
em um dos 
anúncios do 
anunciante com o 
objetivo de medir 
a eficácia de um 
anúncio e 
apresentar 
anúncios 
direcionados ao 
utilizador. 

Terceiros 1 ano 

.google.com 
Cookie 
Analytics/Publicidade 

__Secure-3PAPISID 

Cookie que 
identifica os 
interesses do 
utilizador por 
forma a exibir os 
anúncios mais 
relevantes. 

Terceiros 2 anos 

.google.com 
Cookie 
Analytics/Publicidade 

__Secure-3PSIDCC 

Cookie que 
identifica os 
interesses do 
utilizador por 
forma a exibir os 
anúncios mais 
relevantes. 

Terceiros 1 ano 

.google.com 
Cookie 
Analytics/Publicidade 

__Secure-3PSID 

Cookie que 
identifica os 
interesses do 
utilizador por 
forma a exibir os 
anúncios mais 
relevantes. 

Terceiros 2 anos 

.google.com 
Cookie 
Analytics/Publicidade 

ADSENSE 

Cookie utilizado 
para melhorar a 
relevância dos 
anúncios dispostos 
nas páginas que 
contenham 
Google Ads, por 
forma a exibir ao 
utilizador os 
anúncios mais 
relevantes para o 
seu perfil.  

Terceiros 
1 ano e 8 
meses 
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.google.com 
Cookie 
Analytics/Publicidade 

OTZ 

Cookie que 
recolhe 
informações sobre 
as preferências do 
utilizador por 
forma a exibir os 
anúncios mais 
relevantes em 
função do seu 
perfil.  

Terceiros 1 mês 

Facebook 
Cookie 
Analytics/Publicidade 

Facebook Pixel 

Cookie utilizado 
pelo Facebook 
para mostrar 
anúncios 
personalizados em 
Facebook e 
páginas do 
Facebook 
Audience 
Network, segundo 
o comportamento 
do usuário na 
plataforma e as 
interações 
anteriores. 

Terceiros Sessão 

Facebook 
Cookie 
Analytics/Publicidade 

fr 

Cookie utilizado 
pelo Facebook 
para mostrar 
anúncios 
personalizados em 
Facebook e 
páginas do 
Facebook 
Audience 
Network, segundo 
o comportamento 
do usuário na 
plataforma e as 
interações 
anteriores. 

Terceiros 3 meses 

.google.com 
Cookie 
Analytics/Publicidade 

CGIC 

Cookies utilizados 
pelo Google 
Analytics e que 
têm por finalidade 
recolher 
informação e 
identificar as 
preferências do 
utilizador sempre 
que este visitar 
páginas que 

Terceiros 6 meses 
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contenham o 
Google Maps. 

.google.com 
Cookie 
Analytics/Publicidade 

SEARCH_SAMESITE 

Cookie utilizado 
para identificar 
como são tratas as 
cookies próprias e 
de terceiros. 

Terceiros 2 meses 

.google.com 
Cookie 
Analytics/Publicidade 

APISID  

Cookies que 
permitem que o 
Google retenha 
informações do 
utilizador por 
forma adaptar o 
modo como o 
website é 
apresentado, 
nomeadamente, 
ao nível do idioma 
preferencial do 
utilizador. Estes 
cookies permitem 
ao utilizador 
alterar o tamanho 
do texto, o tipo de 
letra e 
personalizar 
outros conteúdos. 
Estes cookies 
recolhem 
informações sobre 
o comportamento 
do utilizador ao 
visitar o website.   

Terceiros 2 anos 

.google.com 
Cookie 
Analytics/Publicidade 

CONSENT 

Cookies que 
permitem que o 
Google retenha 
informações do 
utilizador por 
forma adaptar o 
modo como o 
website é 
apresentado, 
nomeadamente, 
ao nível do idioma 
preferencial do 
utilizador. Estes 
cookies permitem 
ao utilizador 
alterar o tamanho 
do texto, o tipo de 
letra e 
personalizar 

Terceiros 17 anos 
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outros conteúdos. 
Estas cookies 
recolhem 
informações sobre 
o comportamento 
do utilizador ao 
visitar o website.   

.google.com 
Cookie 
Analytics/Publicidade 

HSID 

Cookies que 
permitem que o 
Google retenha 
informações do 
utilizador por 
forma adaptar o 
modo como o 
website é 
apresentado, 
nomeadamente, 
ao nível do idioma 
preferencial do 
utilizador. Estes 
cookies permitem 
ao utilizador 
alterar o tamanho 
do texto, o tipo de 
letra e 
personalizar 
outros conteúdos. 
Estas cookies 
recolhem 
informações sobre 
o comportamento 
do utilizador ao 
visitar o website.   

Terceiros 2 anos 

.google.com 
Cookie 
Analytics/Publicidade 

OGPC 

Cookies que 
permitem que o 
Google retenha 
informações do 
utilizador por 
forma adaptar o 
modo como o 
website é 
apresentado, 
nomeadamente, 
ao nível do idioma 
preferencial do 
utilizador. Estes 
cookies permitem 
ao utilizador 
alterar o tamanho 
do texto, o tipo de 
letra e 
personalizar 
outros conteúdos. 

Terceiros 1 mês 
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Estas cookies 
recolhem 
informações sobre 
o comportamento 
do utilizador ao 
visitar o website.   

.google.com 
Cookie 
Analytics/Publicidade 

SAPISID 

Cookies que 
permitem que o 
Google retenha 
informações do 
utilizador por 
forma adaptar o 
modo como o 
website é 
apresentado, 
nomeadamente, 
ao nível do idioma 
preferencial do 
utilizador. Estes 
cookies permitem 
ao utilizador 
alterar o tamanho 
do texto, o tipo de 
letra e 
personalizar 
outros conteúdos. 
Estas cookies 
recolhem 
informações sobre 
o comportamento 
do utilizador ao 
visitar o website.   

Terceiros 2 anos 

.google.com 
Cookie 
Analytics/Publicidade 

SIDCC 

Cookies que 
permitem que o 
Google retenha 
informações do 
utilizador por 
forma adaptar o 
modo como o 
website é 
apresentado, 
nomeadamente, 
ao nível do idioma 
preferencial do 
utilizador. Estes 
cookies permitem 
ao utilizador 
alterar o tamanho 
do texto, o tipo de 
letra e 
personalizar 
outros conteúdos. 
Estas cookies 

Terceiros 1 dia 
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recolhem 
informações sobre 
o comportamento 
do utilizador ao 
visitar o website.   

.google.com 
Cookie 
Analytics/Publicidade 

SNID 

Cookie que 
permite o 
direcionamento ou 
redireccionamento 
de anúncios ao 
cliente, retendo as 
suas preferências. 

Terceiros 6 meses 

.google.com 
Cookie 
Analytics/Publicidade 

SSID 

Cookies que 
permitem que o 
Google retenha 
informações do 
utilizador por 
forma adaptar o 
modo como o 
website é 
apresentado, 
nomeadamente, 
ao nível do idioma 
preferencial do 
utilizador. Estes 
cookies permitem 
ao utilizador 
alterar o tamanho 
do texto, o tipo de 
letra e 
personalizar 
outros conteúdos. 
Estas cookies 
recolhem 
informações sobre 
o comportamento 
do utilizador ao 
visitar o website.   

Terceiros 2 anos 

doubleclick.net. 
Cookie 
Analytics/Publicidade 

test_cookie 

Cookie que 
determina se o 
browser 
(navegador) do 
utilizador suporta 
cookies. 

Terceiros 
14 
minutos 

facebook.com / 
.difboker.com  

Cookie 
Analytics/Publicidade 

_fbp Facebook Pixel  Terceiros 3 meses 

google.com Cookies Necessários _GRECAPTCHA 
Google Invisible 
reCalptcha, used 
in forms. 

Terceiros 6 meses 
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Youtube.com / 
.doubleclick.net 

Cookie 
Analytics/Publicidade 

DSID Youtube video  Terceiros 1 dia 

Youtube.com / 
.doubleclick.net 

Cookie 
Analytics/Publicidade 

IDE Youtube video  Terceiros 1 dia 

Youtube.com / 
.google.com 

Cookie 
Analytics/Publicidade 

1P_JAR Youtube video  Terceiros 1 mês 

Youtube.com / 
.google.com 

Cookie 
Analytics/Publicidade 

NID Youtube video  Terceiros 6 meses 

Youtube.com 
Cookie 
Analytics/Publicidade 

VISITOR_INFO1_LIVE Youtube video  Terceiros 6 meses 

Youtube.com 
Cookie 
Analytics/Publicidade 

YSC Youtube video  Terceiros Sessão 

Youtube.com / 
.google.com 

Cookie 
Analytics/Publicidade 

DV Youtube video  Terceiros 1 dia 

facebook.com 
Cookie 
Analytics/Publicidade 

dpr Facebook Pixel  Terceiros 1 semana 

facebook.com 
Cookie 
Analytics/Publicidade 

wd Facebook Pixel  Terceiros 1 semana 

facebook.com 
Cookie 
Analytics/Publicidade 

datr Facebook Pixel  Terceiros 1 dia 

 

Social Media cookies 

Ao navegar na página de internet da DIF Broker, o utilizador poderá ser redirecionado para plataformas 
ou websites de entidades terceiras. A página web da DIF Broker não define os utilizados pelas entidades 
terceiras. Compete às entidades terceiras definir e assegurar a correta utilização de cookies sempre que 
o utilizador seja  redirecionado para as suas páginas de internet, plataformas ou redes sociais.  

 

Obtenção do consentimento 

De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 5.º da Diretiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 12 de Julho de 2002, bem como o disposto ínsito no n.º 1 do artigo 5. º da Lei n.º 46/2012 
de 29 de Agosto, na sua atual redação, “O armazenamento de informações e a possibilidade de acesso à 
informação armazenada no equipamento terminal de um assinante ou utilizador apenas são permitidos 
se estes tiverem dado o seu consentimento prévio”.  

Nestes termos, e seguindo igualmente as Orientações do Grupo de Trabalho do Artigo 29.º, a utilização 
de cookies e o seu processamento apenas terão lugar depois que haja sido obtido o consentimento do 
Utilizador, o qual deverá ser manifestado por meio de uma ação positiva e inequívoca, nomeadamente a 
aceitação de cookies. Tal significa, em termos operacionais, que ao Utilizador deverá ser providenciada 
uma descrição simples, mas completa sobre a utilização de cookies, nela contendo igualmente, e por 
defeito, a configuração opt-in.  
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À obtenção do consentimento do utilizador são ainda aplicáveis as disposições contidas no Regulamento 
(EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Abril de 2016, considerando-se somente 
válido, o consentimento que haja sido prestado através de “uma manifestação de vontade, livre, 
específica, informada e explícita, pela qual o titular dos dados aceita, mediante declaração ou ato positivo 
inequívoco, que os dados pessoais que lhe dizem respeito sejam objeto de tratamento”.  

Neste sentido, a utilização de cookies somente terá lugar após a obtenção, conforme descrito, do 
consentimento dos utilizadores, vedando-se a utilização de cookies em todos os demais casos, para lá 
dos cookies estritamente necessários para o funcionamento da página da internet da DIF BROKER - 
Sociedade Financeira de Corretagem, S.A.  

 

Gestão de cookies 

Além das opções contidas no gestor de cookies da página da internet da DIF BROKER - Sociedade 
Financeira de Corretagem, S.A., o utilizador poderá bloquear ou restringir o uso de cookies através das 
definições do seu browser (navegador) ou através do dispositivo que utiliza para aceder à Internet. Ao 
limitar a utilização de cookies, o utilizador deverá atender ao facto de que tal poderá dificultar a 
experiência de navegação e, no limite, impedir certas funcionalidades de serem executadas 
corretamente.  

Para proceder à gestão dos cookies utilizando um browser de internet, o utilizador deverá atender às 
seguintes instruções: 

• Internet Explorer: Ferramentas -> Opções de Internet -> Privacidade -> Configuração. Para mais 
informações, pode consultar o suporte da Microsoft ou a Ajuda do navegador.  

• Firefox: Ferramentas -> Opções -> Privacidade -> Historial -> Configuração Personalizada. Para mais 
informações, pode consultar o apoio da Mozilla ou a Ajuda do navegador.  

• Chrome: Configuração -> Mostrar opções avançadas -> Privacidade -> Configuração de conteúdo. Para 
mais informações, pode consultar o centro de ajuda do Google ou a Ajuda do navegador. 

• Safari: Preferências -> Segurança. Para mais informações, pode consultar o suporte da Apple ou a Ajuda 
do navegador. 

Para lá destas instruções, o utilizador poderá aceder aos links abaixo indicados para consultar por tipo de 
navegador as instruções de como administrar as suas preferências sobre os cookies: 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Internet Explorer 

Safari 

Safari para IOS (iPhone, iPad) 

Cookies Flash 

Opera 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/cookies-informacoes-sites-armazenam-no-computador
https://support.microsoft.com/pt-pt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://www.apple.com/legal/privacy/pt/cookies/
https://www.apple.com/legal/privacy/pt/cookies/
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html
https://help.opera.com/en/
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Chrome para Android 

 

 

Botões para as redes sociais 

A página de internet DIF BROKER - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A. utiliza botões para redes 
sociais. Ao clicar sobre estes botões, o utilizador será reencaminhado para a rede social correspondente 
ao ícone exibido. Os botões para as redes sociais podem registar a informação relativa às atividades que 
o Utilizador realize, incluindo o registo de acesso à rede social em questão a partir da página de internet 
da DIF BROKER - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A.  O utilizador deverá analisar as condições de 
utilização e as políticas de proteção de dados pessoais destas redes sociais por forma a obter a 
informação necessária relativamente às operações de tratamento dos seus dados pessoais. 

 

Alterações à política de cookies 

A DIF BROKER - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A. reserva-se no direito de atualizar a sua política 
de cookies. Sempre que tal aconteça, a atualização ou alteração à presente Política será publicitada nesta 
página. 

Em caso de dúvida relativamente à presente política de cookies, contacte-nos através de 
RGPD@difbroker.com  

*** 

https://help.opera.com/en/?s=cookies&product=latest
mailto:RGPD@difbroker.com
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