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por: 

 

PRO-FID, sociedade por ações simplificada com capital de 3.500.000 euros, com 

sede em 2 rue de la Mare Neuve, 91000 Evry, França, inscrita no Registro do 

Comércio e Sociedades de Evry com o nº de IVA intracomunitário: FR 26 433 825 

650 
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PRO-FID, responsável pelo programa de fidelidade dos hotéis do Grupo AccorHotels, 

é uma filial de ACCOR SA. 

 

Diretor da publicação: Isabelle Birem  

 

O fornecedor do servidor é AWS - Amazon Web Services (https://aws.amazon.com) 

 

Este site foi objeto de uma declaração junto da CNIL com o nº 1953374. 

 

O site foi desenvolvido por Kimple (www.kimpleapp.com) 

 

Cookies: 

Podem ser enviados elementos de informação para o computador do usuário sob a 

forma de um «cookie» de Internet, permitindo ao organizador sugerir a ele arquivos 

mais adequados, com conteúdo personalizado. Este cookie é registrado no disco 

rígido do Usuário. O servidor do organizador também pode pedir ao computador do 

Usuário para  reenviar a ele um cookie; esse cookie «de resposta» não contém 

informações fornecidas pelo Usuário nem qualquer outra informação pessoal 

identificável; por outro lado, registra informações relativas à navegação de seu 

computador no Site (páginas consultadas, data e hora da consulta, etc.) que 

poderão ser lidas durante visitas posteriores do Usuário. O período de conservação 

destas informações não poderá, em caso algum, ultrapassar o tempo de entrada em 

serviço do Site. O Usuário é informado que pode se opor ao registro de «cookies» 

configurando seu browser da seguinte forma: 

http://www.kimpleapp.com/


 

Para Mozilla Firefox 

1. Selecione o menu «Ferramentas» e depois «Opções» 

2. Clique no ícone «Privacidade» 

3. Identifique o menu «cookies» e selecione as opções adequadas para você. 

 

Para Microsoft Internet Explorer 

1. Selecione o meu «Ferramentas» (ou «Tools»), seguido de «Opções de Internet) 

(ou «Internet Options») 

2. Clique na guia «Confidencialidade» (ou «Confidentiality») 

3. Selecione o nível desejado com a ajuda do cursor. 

 

Para Google Chrome 

1. Clique no ícone personalizar e controlar o Google Chrome situado no canto 

superior direito da barra de navegação 

2. Selecione «Definições» e depois «mostrar definições avançadas» 

3. Na seção privacidade, ative o menu «definições de conteúdos». 

4. Configure suas opções relativas aos cookies, selecione «Bloqueio de sites 

terceiros». 

 

Para Safari 

1. Na barra de menu, em cima, clique em «Safari», seguido de «Preferências» 

2. Selecione o ícone «Confidencialidade» 

3. Configure suas opções relativas aos cookies (Bloqueio de sites terceiros) 

 

Para Opera 6.0 e superior 

1. Selecione o menu «Arquivo» > «Preferências» 

2. Privacidade. Para fazer compras no Site, é essencial que o Usuário configure seu 

software de navegação para que este aceite cookies. 


