POLÍTICA DE COOKIES DA BEJO ZADEN IBERICA SLU
O domínio http://www.bejo.pt/ utiliza procedimentos de recolha automática (Cookies) para reunir informações
pessoais, tais como o tipo de navegador ou o sistema operativo, página de referência, caminho, domínio ISP
(Fornecedor de Internet), etc., tudo com o objetivo de melhorar os serviços prestados. Os cookies ajudam-nos
a adequar a presente página web às suas necessidades pessoais.
Um "Cookie" é um pequeno ficheiro que é armazenado no computador do utilizador e que nos permite
reconhecê-lo. Os cookies ajudam-nos a melhorar a qualidade da nossa página web, permitindo-nos
personalizar, em parte, a navegação de cada utilizador na nossa página web. Os cookies são atualmente
essenciais para o funcionamento da Internet, proporcionando inúmeras vantagens na prestação de serviços
interativos, facilitando a navegação e a usabilidade do nosso sítio web.
Importante saber que os cookies não danificam o seu computador, aliás, ao ativá-los, ajudam-nos a identificar
e resolver erros e a melhorar a navegabilidade do nosso sítio web.
Tipologia de cookies:
Para mais informações sobre a tipologia e utilização de cookies, informamos que:
1. Do ponto de vista do ‘tempo de vida’ do cookie (tempo em que o cookie permanece ativo no nosso
computador), podemos distinguir os cookies entre:
a. Cookies de sessão: são cookies temporários que permanecem no ficheiro dos cookies do
seu navegador e que são desativados sempre que abandona a página, não ficando assim
gravados no disco rígido do utilizador. A informação obtida através destes cookies serve
para analisar os padrões de tráfego na página web. Isto permite-nos proporcionar uma
melhor experiência para aperfeiçoar o conteúdo e facilitar a sua utilização.
b. Cookies permanentes: são armazenados no disco rígido e lidos pela nossa página web
sempre que nos visitar. Um cookie permanente tem uma data de validade específica. O
cookie deixará de funcionar após essa data. Norma geral, utilizamo-los para facilitar a
experiência do utilizador, recordando os seus hábitos de navegação ou, se for o caso, para
simplificar os serviços de compra e/ou registo.
2. Do ponto de vista da utilização de cada cookie, podemos distinguir entre:
a. Cookies Técnicos: são aqueles que permitem ao utilizador navegar através de uma página
web, plataforma ou aplicação, assim como utilizar as diferentes opções ou serviços
existentes na mesma, incluindo os utilizados pelo editor para permitir a gestão e
funcionamento da página web e habilitar as suas funções e serviços.
Os cookies técnicos, desde que correspondam a um dos seguintes perfis, estarão isentos do
cumprimento das obrigações estabelecidas no artigo 22.2 da LSS* (ou seja, obtenção de
consentimento para a sua instalação e utilização através da existência de banner de aviso, política de
cookies):
✓ Cookies de “entrada do utilizador”
✓ Cookies de autenticação ou identificação do utilizador (unicamente de sessão)
✓ Cookies de segurança do utilizador
✓ Cookies de sessão de leitor multimédia
✓ Cookies de sessão para equilibrar a carga
✓ Cookies de personalização da interface do utilizador
✓ Cookies de complemento (plug-in) para partilha de conteúdos sociais
* segundo o Grupo de Trabalho de Peritos da UE, Artigo 29 do seu Parecer 4/2012
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b. Cookies de preferências ou de personalização: são aqueles que permitem recordar
informações para que o utilizador possa aceder ao serviço com determinadas características
que podem diferenciar a sua experiência da de outros utilizadores, tais como, por exemplo,
a língua, o número de resultados a apresentar quando o utilizador efetua uma pesquisa, a
aparência ou o conteúdo do serviço em função do tipo de navegador através do qual o
utilizador acede ao serviço ou da região da qual acede ao serviço, etc..
Se for o próprio utilizador a escolher estas características (por exemplo, se selecionar a
língua de um sítio web clicando no ícone da bandeira do país correspondente), os cookies
estarão isentos das obrigações previstas no artigo 22.2 da LSSI, uma vez que é considerado
um serviço expressamente solicitado pelo utilizador, e desde que os cookies cumpram
exclusivamente a finalidade selecionada.
c.

Cookies de análise ou medição: são aqueles que permitem ao seu responsável monitorizar
e analisar o comportamento dos utilizadores dos sítios web aos quais estão ligados, incluindo
a quantificação dos impactos dos anúncios. A informação recolhida através deste tipo de
cookies é utilizada para medir a atividade dos sítios web, da aplicação ou plataforma e para
a elaboração de perfis de navegação dos utilizadores destes sítios, aplicações e plataformas,
com a finalidade de introduzir melhorias baseadas na análise dos dados sobre a utilização
efetuada pelos utilizadores do serviço.

d. Cookies de publicidade comportamental: são aqueles que armazenam informações sobre
o comportamento dos Utilizadores, obtidas através da observação contínua dos seus hábitos
de navegação, o que permite o desenvolvimento de um perfil específico para exibir
publicidade baseada nesse comportamento.
3. Por último, do ponto de vista da entidade que gere os cookies, podemos distinguir entre:
a. Cookies próprios: são aqueles que se enviam para o equipamento terminal do utilizador a
partir de um dispositivo ou domínio gerido pelo próprio editor, e do qual é prestado o serviço
solicitado pelo utilizador.
b. Cookies de terceiros: são aqueles que se enviam para o equipamento terminal do utilizador
a partir de um dispositivo ou domínio que não é gerido pelo próprio editor, mas sim por uma
outra entidade que efetua o tratamento dos dados obtidos através dos cookies.

A BEJO ZADEN IBERICA SLU armazena toda a informação recolhida através de Cookies num formato não
personalizado (endereço IP). Este tipo de informação obtido através de Cookies não será revelado
externamente da BEJO ZADEN IBERICA SLU, exceto nos casos indicados na secção ‘Relação e descrição de
cookies’, nem será utilizado para comunicações não solicitadas.
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Privacidade adequada – Gestão de cookies:
Se o utilizador desejar, o registo de cookies pode ser sujeito à aceitação durante a instalação ou atualização
do navegador que esteja a ser utilizado. O utilizador pode, a qualquer momento, revogar a sua aceitação
através das opções de configuração de conteúdos e privacidade disponíveis em cada navegador. No entanto,
se o utilizador não permitir a instalação de cookies no seu navegador, provavelmente não irá conseguir aceder
a alguma das secções do nosso sítio web.
Para mais informações sobre a configuração adequada dos cookies e as opções para a sua ativação, restrição
e/ou desativação, consulte a secção de ajuda do seu navegador:
✓ Saiba mais sobre como bloquear a utilização de cookies no Google Chrome
✓

Saiba mais sobre como bloquear a utilização de cookies no Firefox

✓

Saiba mais sobre como bloquear a utilização de cookies no Internet Explorer

✓

Saiba mais sobre como bloquear a utilização de cookies no Safari

✓

Saiba mais sobre como bloquear a utilização de cookies no Blackberry

✓

Saiba mais sobre como bloquear a utilização de cookies no WindowsPhone

Muitos navegadores permitem ativar um modo privado em que os cookies são sempre eliminados após a sua
navegação. Em função de cada navegador, este modo privado pode assumir nomes diferentes. A seguir
encontrará uma lista dos navegadores mais comuns e os distintos nomes deste “modo privado”:
✓ Internet Explorer 8 e superior; InPrivate
✓

Safari 2 e superior; Navegação Privada

✓

Opera 10.5 e superior; Navegação Privada

✓

FireFox 3.5 y superior; Navegação Privada

✓

Google Chrome 10 e superior; Navegação Anónima
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Relação e descrição de cookies:
A seguinte tabela apresenta, de forma esquematizada, os cookies anteriormente descritos e utilizados no sítio
web www.bejo.pt
Nome
dos
cookies
_ga

Domínio dos
cookies

_gat

.bejo.pt

Sessão,
10 minutos a
partir da sua
criação
ou
alteração

_gid
_fbp

.bejo.pt
.bejo.pt

24 horas
3 meses

IDE

.doubleclick.net

1 ano

fr

.facebook.com

3 meses

.bejo.pt

Duração
(sessão,
permanente)
Persistente,
2 anos

Utilização dos cookies (Finalidade)
(Técnicos-Preferências-Analíticos-Publicidade)
Cookies analíticos (Google Analytics): Utilizam um
identificador anónimo para distinguir utilizadores anónimos e
efetuar análises sobre as interações dos utilizadores na
aplicação, com o fim de otimizar os serviços oferecidos.
Cookies analíticos (Google Analytics): Utilizam-se para
distinguir entre os diferentes objetos de acompanhamento
criados na sessão. O cookie é criado carregando a biblioteca
JavaSript e não existe uma versão prévia do cookie _gat. O
cookie atualiza-se sempre que são enviados dados para o
Google Analytics.
Utiliza-se para identificar os utilizadores.
Utilizado pelo Facebook para oferecer uma série de
produtos publicitários, como ofertas em tempo real de
anunciantes terceiros.
Doubleclick.net: São cookies publicitários; utilizam-se para
melhorar a publicidade. Utilizam-se habitualmente para gerir
a publicidade de acordo com um determinado conteúdo
significativo para um utilizador, melhorar os relatórios de
rendimento da campanha e evitar mostrar anúncios que o
utilizador já tenha visto.
Estes cookies são do Facebook e servem para mostrar o
botão “Gosto” e o número de seguidores.

✓

Para saber mais sobre os cookies do Google Analytics visite a seguinte página web:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es. Pode desativar os cookies do Google
Analytics através da seguinte ligação: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

✓

Neste sítio web encontrará informação sobre como funciona a publicidade baseada no
comportamento, assim como informação sobre os cookies e as medidas que pode tomar para
proteger a sua privacidade na Internet: http://www.youronlinechoices.com/es/

✓

Para mais informações sobre cookies e os seus direitos de utilizador, pode consultar o Guia de
utilização de cookies, criado pela Agência Espanhola de Proteção de Dados com a colaboração
das
associações
ADIGITAL,
Anunciantes,
AUTOCONTROL
e
IAB
Spain:
https://www.aepd.es/media/guias/guia-cookies.pdf
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