DECLARAÇÃO DE COOKIES
Última atualização: 21 de maio de 2018
Os serviços da RCI Europe pode utilizar "cookies" e tecnologias similares (coletivamente designados
"Cookies").

O que são cookies e como são utilizados neste site?
Os cookies são pequenos ficheiros de texto que este site envia para o seu computador para efeitos de
manutenção de registos. Estas informações são armazenadas num ficheiro no disco rígido do seu computador.
Os cookies facilitam a navegação e a pesquisa na Internet, memorizando as suas preferências para que
possamos utilizá-las para melhorar a sua próxima visita ao nosso site.
Uma das finalidades dos cookies é simplificar a utilização do site. Por exemplo, os cookies podem guardar os
dados de início de sessão de um utilizador, para evitar que este tenha de iniciar sempre sessão.
Os cookies podem ser "persistentes" ou "temporários" (ou "de sessão"). Um cookie persistente memoriza as
preferências do utilizador num site específico, permitindo que essas preferências sejam utilizadas em futuras
sessões de navegação e permanece ativo até uma data pré-estabelecida (salvo se o utilizador o eliminar antes
da data pré-estabelecida). Um cookie temporário, por seu lado, irá expirar no final da sessão do utilizador, ao
fechar o navegador de Internet.
Os cookies também são utilizados para fins estatísticos ou de marketing, para identificar de que forma o site é
utilizado. Estes cookies são fornecidos por nós ou por terceiros (por exemplo, por parceiros de publicidade).
Apesar de não controlarmos ou termos acesso aos cookies dos anunciantes, permitimos que os cookies sejam
utilizados neste site para facilitar a publicidade personalizada e monitorizar padrões de compra de
determinados bens ou interesses em, por exemplo, férias ou passatempos. Estes cookies executam anúncios
adaptados ao utilizador com base nos seus hábitos de compra online.
Os cookies originais são definidos por nós. Os cookies de terceiros são definidos por entidades terceiras. Este
site utiliza cookies originais e cookies de terceiros. A secção abaixo contém informações sobre a utilização de
cookies originais e de terceiros, nomeadamente, cookies de marketing e cookies analíticos.


Google Analytics: utilizamos o Google Analytics para nos ajudar a ter uma melhor compreensão em
relação ao modo como os visitantes utilizam este site e para facilitar a publicidade baseada em
interesses associada à sua Conta Google e a outros dispositivos que utiliza. As informações geradas
pelo cookie do Google Analytics sobre a sua utilização deste site são transmitidas e armazenadas
pelo Google. Se pretender que a sua atividade neste site não seja registada pelo Google Analytics,
pode
optar
pela
autoexclusão
através
da
seguinte
ligação:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pt-BR.



Pixéis e beacons: nós ou servidores de anúncios de terceiros, incluindo o Facebook, poderemos
utilizar cookies ou beacons ou pixéis invisíveis neste site para contar quantos utilizadores visitam
determinadas páginas ou tomar determinadas medidas para recolher ou receber informações

deste site e de outros locais na Internet. Poderemos utilizar estas informações para melhorar os
nossos programas e conteúdos de marketing, bem como para direcionar anúncios neste e/ou
noutros sites.


Publicidade baseada na Internet: poderemos utilizar empresas de publicidade de terceiros para
apresentar anúncios relativos a bens e serviços que possam ser do seu interesse quando acede e
utiliza os nossos Serviços e outros sites, aplicações ou serviços online, com base em informações
relativas ao seu acesso e utilização dos nossos Serviços e outros sites, aplicações e serviços em
qualquer um dos seus dispositivos, bem como em informações recebidas de terceiros. Para o
efeito, essas empresas poderão colocar ou reconhecer um cookie exclusivo no seu navegador
(incluindo através da utilização de pixel tags, acima descritos). Poderão igualmente utilizar estas
tecnologias, juntamente com informações que recolhem sobre a sua utilização online, para
reconhecê-lo nos dispositivos que utiliza, como um telemóvel e um computador portátil. Se desejar
obter mais informações sobre esta prática e saber como optar pela respetiva autoexclusão no
computador e nos navegadores para o dispositivo móvel específico através do qual está a consultar
a
presente
Declaração
de
privacidade,
aceda
a
www.aboutads.info
e
a
www.networkadvertising.org para efetuar a autoexclusão em aplicações para dispositivos móveis.
Também pode efetuar a autoexclusão no Twitter acedendo às definições de privacidade da sua
conta e desativando a caixa ao lado de "Personalizar anúncios com base nas informações
partilhadas por parceiros de anúncios."



Sinais "Não rastrear": atualmente, não respondemos aos sinais "Não rastrear" dos navegadores,
pois estamos a aguardar os trabalhos das partes interessadas e outros terceiros para desenvolver
padrões para a forma de interpretação desses sinais. É possível que terceiros, incluindo os nossos
fornecedores de serviços, recolham informações sobre as suas atividades online ao longo do tempo
e em diferentes sites, incluindo quando visita o nosso site. Poderá obter mais informações sobre
como exercer o direito de escolha no que respeita à recolha de informações acerca das suas
atividades online ao longo do tempo e em sites de terceiros ou serviços online acedendo a
www.aboutads.info e a www.networkadvertising.org.

Como são classificados os nossos cookies?
Classificamos os cookies utilizados no nosso site com base no guia de cookies da Câmara de Comércio
Internacional do Reino Unido como se segue:
Cookies "estritamente necessários" ou "Essenciais" para a funcionalidade da plataforma deste site. Estes cookies são essenciais para
permitir aos utilizadores navegarem neste site e utilizarem as suas funcionalidades.
Cookies de "desempenho", que recolhem informações sobre a forma como os utilizadores navegam neste site, por exemplo, a que
páginas acedem com mais frequência. Identificam a forma como os utilizadores interagem com o nosso site, descobrem quais as
páginas que atraem as pessoas, as que não são usadas com tanta frequência, as que levam mais tempo a carregar, as que os
utilizadores tendem a visitar e por que ordem. Tudo isto ajuda-nos a apurar e desenvolver o nosso site para tentar torná-lo mais
utilizável quando um utilizador voltar a visitar-nos no futuro.
Cookies de "funcionalidade", que permitem a este site recordar as suas escolhas

Para obter mais informações gerais acerca de cookies e de como desativá-los no seu navegador, aceda a
www.allaboutcookies.org. Caso tenha dúvidas acerca dos cookies utilizados neste site, contacte-nos (ver secção
5).
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de cookie
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transacional
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reserva (ver acima).
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De sessão; Original

transacional
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Análise da

Para avaliar a utilização deste site por parte de um
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navegação
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Pode fornecer as informações a terceiros quando
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Baixo - Não pessoal.

Médio - Não pessoal

exigido por lei ou se esses terceiros tratarem as
informações em nome, por exemplo, da Omniture. Os
dados recolhidos são utilizados para gerir o
desempenho e a conceção do site.

A política aplica-se a sites externos com ligações no nosso site?
Os nossos sites podem conter ligações a outros sites. A presente declaração de cookies aplica-se apenas a este
site, pelo que, quando aceder a outros sites através das ligações, deve ler as suas próprias declarações de
cookies.

Como atualizamos esta declaração de cookies?
A nossa declaração de cookies é regularmente analisada e publicaremos quaisquer atualizações na nossa página
da Internet.

Quem posso contactar se tiver questões sobre esta declaração de cookies?
Caso tenha quaisquer questões sobre a nossa declaração de cookies ou acerca das informações que possuímos
sobre si, não hesite em contactar-nos.
Por e-mail: cookiepolicyuk@rci.com
Através da Internet, aceda a: Contacte-nos
Ou escreva-nos para: RCI Europe Customer Service, Ground Floor, Western Unit, Blackrock Business Park,
Bessboro Road, Blackrock, Cork, Irlanda T12 N972.

