Declaração de Cookies
Bejo Zaden B.V. (doravante designada por «Bejo»)
Esta Declaração de Cookies explica a forma como os cookies são armazenadas e os dados são lidos no seu
computador, tablet e/ou telemóvel através desta página da Internet. Explicamos também para que finalidade
utilizamos os dados recolhidos. Aconselhamos que leia com atenção esta Declaração de Cookies. Para mais
informações sobre processamento de dados, consulte também a nossa Declaração de Privacidade.
O que são Cookies?
Cookies são pequenos ficheiros de texto que são enviados para o seu navegador quando visita uma página
da Internet, sendo depois armazenados no disco rígido ou na memória de periféricos. O navegador pode
reenviar esta informação para a página da Internet na sua visita seguinte. Os cookies armazenados através
desta página da Internet não podem danificar os seus periféricos ou os ficheiros neles armazenados.
Que cookies utilizamos e para que finalidade os utilizamos?
Cookies funcionais
A Bejo armazena cookies funcionais e também lê o respetivo conteúdo. Não estão envolvidos terceiros. Estes
chamam-se cookies originais. Estes cookies são necessários para fornecer o serviço que pediu. A nossa
página não funciona corretamente sem estes cookies. Por exemplo, os cookies funcionais asseguram que
não tem de iniciar sessão novamente em cada página, caso tenha iniciado sessão antes, e recordam-se dos
dados introduzidos nos formulários (de pedido) da página da Internet.
Cookies de sessão
Além dos cookies funcionais, a Bejo armazena também cookies que estão armazenados nos seus periféricos
apenas durante um período limitado. Estes cookies são eliminados automaticamente quando encerra o
navegador. Os cookies de sessão são utilizados para analisar o seu comportamento de navegação durante
uma visita específica. A Bejo pode utilizar estes dados para personalizar a página da Internet de modo a
satisfazer as necessidades dos visitantes.
Cookies permanentes
A Bejo também armazena cookies que permanecem armazenados nos seus periféricos durante um período
mais longo. Estes cookies permanentes permitem que os periféricos sejam reconhecidos aquando da sua
próxima visita à página da Internet, e permite à Bejo personalizar a sua experiência de visualização de acordo
com as suas preferências. Uma vez que as suas preferências já estão definidas, a sua próxima visita à
página da Internet será mais rápida e agradável. Além disso, a Bejo utiliza cookies permanentes para
monitorizar o seu comportamento de navegação. A Bejo regista o seu comportamento de navegação na sua
página da Internet utilizando estes cookies de rastreamento para lhe fornecer ofertas personalizadas. Os
cookies de rastreamento também podem rastrear outras páginas da Internet da Bejo que tenha visitado. A
Bejo pode utilizar esta informação para lhe apresentar publicidade especificamente adaptada a si.
Leitura de informação sem cookies
Além de colocar cookies, a Bejo também lê informações do seu navegador e periféricos sem que tenha
armazenado cookies. Desta forma, a Bejo reúne as propriedades (técnicas) dos seus periféricos e do
software que utiliza, tal como o tipo de sistema operativo, as definições do navegador, «plug-ins» instalados,
fuso horário e dimensões do ecrã. A Bejo utiliza estas informações para rastrear o seu comportamento de
navegação, mas também para garantir que a página funciona corretamente nos seus periféricos e software.
Cookies de terceiros
Além dos cookies armazenados pela própria Bejo, a página da Internet armazena também cookies de
terceiros nos seus periféricos, os chamados cookies de terceiros. A Bejo não tem qualquer controlo sobre a
utilização destes cookies e/ou a utilização por terceiros da informação recolhida através destes cookies. A
Bejo apenas fornece a plataforma que permite o armazenamento destes cookies de terceiros. A Bejo destaca
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que a utilização da informação recolhida pode estar sujeita a condições adicionais de terceiros. Os tipos de
cookies de terceiros armazenados através da página da Internet estão definidos abaixo.
Google Analytics
A Bejo utiliza a Google Analytics para recolher estatísticas da Internet em relação à utilização da página da
Internet e respetivas visitas. A Google Analytics armazena um cookie permanente nos seus periféricos para
registar a sua utilização da página da Internet. Estes dados são depois analisados pela Google e os
resultados são fornecidos à Bejo. Isto permite à Bejo conhecer melhor a forma como a página da Internet é
utilizada e, com base nessa informação, fazer quaisquer ajustes necessários à página ou aos serviços
fornecidos.
A Google pode fornecer esta informação a terceiros se for legalmente obrigada a fazê-lo e/ou se terceiros
estiverem a processar informação em nome da Google. A Google pode/não pode utilizar a informação para
outros serviços Google.
Eliminar cookies
O consentimento que deu à Bejo para armazenar e ler cookies originais e de terceiros pode ser retirado a
qualquer momento configurando o seu navegador para não aceitar quaisquer cookies e/ou eliminando todos
os cookies que já tenham sido armazenados no seu navegador. O manual do seu navegador da Internet
explica como remover cookies. No entanto, deve ter em conta que eliminar cookies pode fazer com que
determinadas funcionalidades da página da Internet já não funcionem, ou já não funcionem corretamente.
Perguntas e/ou comentários?
Caso tenha perguntas/comentários sobre os nossos cookies ou quaisquer outras perguntas relativas a
cookies, envie o seu pedido detalhado para info@bejo.nl.
Também nos pode contactar das seguintes formas:
Telefone: 0226-396162
Endereço: Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Países Baixos

Data: abril de 2018
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