
Privacy & Security | Política de 
cookies 

Esta Política de cookies foi atualizada a 22 de junho de 2020. 

Para a Clarins, é muito importante a proteção da privacidade do utilizador e as suas 
obrigações de acordo com as disposições legais em vigor. 

Durante a sua visita ao nosso site www.clarins.pt, as informações sobre os dados de 
navegação que recebemos do seu terminal de dados (computador, telemóvel, tablet, etc.) 
podem ser armazenadas nos "cookies" instalados no seu dispositivo. 

Esta página ajuda-o a compreender como os cookies funcionam e como pode gerir as suas 
preferências. 

1 - O que é um "cookie"? 

Um "cookie" é um ficheiro de texto que pode ser armazenado, mediante o consentimento do 
utilizador, num espaço dedicado no disco rígido do terminal de dados do utilizador quando 
visita um serviço online através do respetivo browser. Um ficheiro cookie permite ao emissor 
do cookie identificar o terminal de dados em que está armazenado durante o período de 
validade ou registo do cookie. É provável que o emissor de um cookie seja o único a ler ou 
alterar as informações contidas nesse cookie. 

2 - Como são utilizados os cookies emitidos por 
clarins.pt? 

Cookies utilizados no nosso site 

Sujeito à opção do utilizador de permitir cookies, quando abre o nosso site, podemos instalar 
diversos cookies no seu terminal de dados que nos permitem reconhecer o browser do seu 
dispositivo durante o período de validade dos cookies. 
Os cookies que emitimos são utilizados para os fins descritos abaixo: 

• adaptar a apresentação do nosso site às definições de visualização do terminal do 
utilizador (língua, resolução do ecrã, sistema operativo, etc.) durante a sua visita, com 
base no hardware do terminal de dados, software de visualização e software de vídeo; 

• armazenar informações contidas em qualquer formulário que o utilizador preencha no 
nosso site (para registo ou acesso à conta) ou relativas a quaisquer produtos, serviços 
ou informações que tenha escolhido no nosso site (conteúdo do carrinho de compras, 
etc.); 

• permitir o acesso do utilizador a áreas restritas e personalizadas do nosso site, tais 
como à conta do utilizador, com base nos nomes de utilizador, palavras-passe e outros 
dados cujo acesso nos possa ter sido dado anteriormente pelo utilizador; 

• implementar medidas de segurança, por exemplo quando é pedido ao utilizador que 
reinicie a sessão para autorizar um serviço após um determinado período de tempo. 

http://www.clarins.pt/


Cookies emitidos no nosso site por terceiros 

A emissão e utilização de cookies por terceiros estão sujeitas à proteção das políticas de 
privacidade desses terceiros. 
Notificaremos o utilizador sobre a finalidade dos cookies que conhecermos e sobre as formas 
como pode optar por aceitar ou rejeitar cookies. 

- Cookies analíticos 

O nosso site pode conter cookies emitidos por terceiros, tais como empresas de medição de 
audiência. Durante o seu período de validade, esses cookies permitem-nos compilar 
estatísticas e o volume de tráfego, bem como medir a utilização das diversas secções do site 
do utilizador (cabeçalhos e conteúdos visitados, fluxo de cliques), o que nos ajuda a melhorar 
o valor e a funcionalidade dos nossos serviços. 

Em particular, utilizamos os serviços do Google Analytics. Para qualquer informação sobre 
como o Google usa os dados recolhidos por meio desses cookies, pode ler as Políticas de 
Privacidade e os termos de utilização do Google. 

- Cookies publicitários 

O nosso site pode conter cookies emitidos por terceiros (agências de comunicação, 
fornecedores de publicidade direcionada, etc.). Durante o seu período de validade, esses 
cookies permitem-lhes: 

• determinar o conteúdo de publicidade que provavelmente corresponderá aos seus 
centros de interesse, com base na sua navegação, nos seus interesses, nas suas 
preferências, etc; 

• controlar o número de visualizações de anúncios; 
• identificar o site de terceiros na origem do seu redireccionamento para clarins.pt. 

Trabalhamos principalmente com os seguintes fornecedores de tecnologia de publicidade: 
Google, Criteo, Facebook, Flashtalking, Numberly, Oath, Publicis Media, Quantcast, Rakuten 
Marketing, Teads, Awin, BounceX, Addition Technologies AG, Captify, Intelligent Reach, 
Lengow, Mediaplus & Media 2 GmbH & Co. KG, Microsoft, Tinta móvel, Notify, Outbrain Inc., 
Desempenho Plan.Net, Yieldify e Medoa Go. 

- Cookies decorrentes da integração de aplicações de terceiros no nosso site 

É provável que o nosso site inclua aplicações de software de terceiros que permitam aos 
utilizadores partilharem o conteúdo do nosso site com outros ou informar outros sobre a sua 
visita ou sobre a sua opinião acerca dos conteúdos do nosso site. É o caso, em particular, dos 
botões "Partilhar" e "Gosto" em redes sociais como o "Facebook", "Twitter", "LinkedIn"," 
Viadeo", etc. 
As redes sociais que fornecem estas aplicações com botão podem usar estes botões para 
identificar os utilizadores, mesmo que não tenham utilizado esse botão durante a visita ao 
nosso site. Na verdade, este tipo de aplicação com botão permite à rede social em causa 
monitorizar a navegação dos utilizadores no nosso site, bastando para isso que a conta da 
rede social esteja ativa no terminal de dados dos utilizadores (sessão aberta) durante a visita 
ao nosso site. 



Não temos qualquer controlo sobre os processos utilizados pelas redes sociais para compilar 
informações sobre as visitas dos utilizadores ao nosso site nem sobre quaisquer dados 
pessoais conexos que possam deter. Convidamos o utilizador a analisar as políticas de 
privacidade destas redes sociais de modo a compreender os fins subjacentes à recolha dos 
dados de navegação que podem compilar através desses botões, especialmente no que se 
refere à publicidade. As políticas das redes sociais têm de permitir aos utilizadores a 
possibilidade de fazerem as suas escolhas através das definições das contas. 

3 - Como pode exercer o seu direito de opção 
relativamente aos cookies emitidos a partir 
de clarins.pt? 

Pode exercer o seu direito de opção a qualquer momento e alterar a sua opção nos termos 
descritos abaixo. 

Relembramos que as definições escolhidas pelo utilizador irão provavelmente alterar a sua 
experiência de navegação na Internet e as condições de acesso a quaisquer serviços que 
exijam a utilização de cookies. 

Não assumimos qualquer responsabilidade pelas consequências relacionadas com o 
funcionamento degradado dos nossos serviços como resultado da impossibilidade de 
armazenarmos ou visualizarmos os cookies necessários para o pleno funcionamento do nosso 
site e dos nossos serviços. 

Opções do utilizador expressas online 

O utilizador pode utilizar o nosso Centro de Privacidade para desativar determinadas 
categorias de cookies. 

É de notar que a desativação dos cookies publicitários não impede a apresentação de 
anúncios no seu terminal de dadosr, dado que apenas bloqueia as tecnologias que podem 
adaptar os anúncios aos dados de navegação ou aos seus interesses. 

Convém também assinalar que, para podermos respeitar a sua decisão, precisamos de utilizar 
um cookie. Se eliminar todos os cookies armazenados no seu terminal de dados (através do 
browser), nem nós nem os nossos fornecedores de serviços reconheceremos que optou por 
isso. 

Opções disponibilizadas através do browser 

Cada browser tem uma forma diferente de gerir os cookies e as definições dos cookies. A 
configuração do browser é descrita no menu de ajuda que dará informações aos utilizadores 
sobre a forma de alterar as definições de cookies. 

• Para o Chrome™: Suporte do Chrome 
• Para o Internet Explorer™: Suporte do Internet Explorer 
• Para o Edge™: Suporte do Edge 
• Para o Firefox™: Suporte do Firefox 
• Para o Opera™: Suporte do Opera 

https://int.clarins.com/
https://support.google.com/chrome/?hl=pt-PT#topic=7438008
https://support.microsoft.com/pt-pt/help/17621/internet-explorer-downloads
https://support.microsoft.com/pt-pt/hub/4337664/microsoft-edge-help
https://support.mozilla.org/pt-PT/
https://www.opera.com/pt/help


• Para o Safari™: Suporte do Safari 

Opções expressas online através de iniciativas multissetoriais 

Os profissionais de publicidade digital da Associação Europeia EDAA (European Digital 
Advertising Alliance), gerida em França pelo Interactive Advertising Bureau France, 
disponibilizam um site em Youronlinechoices. 

Aqui, poderá encontrar uma lista de empresas pertencentes a esta iniciativa, que lhe permitem 
aceitar ou rejeitar os cookies utilizados por estas empresas para adaptar os anúncios aos seus 
dados de navegação: www.youronlinechoices.com 

Trata-se de uma interface europeia centralizada que é partilhada por centenas de profissionais 
de publicidade na Internet e que permite ao utilizador expressar a sua aceitação ou rejeição 
dos cookies que possam ser utilizados para personalizar os anúncios apresentados no seu 
terminal de dados de acordo com os respetivos dados de navegação. Convém notar que tal 
não impede a apresentação de anúncios nos sites visitados por si. Não bloqueia as 
tecnologias que podem adaptar os anúncios aos seus interesses. 

4 - Mais informações sobre cookies 

Pode obter mais informações sobre cookies em geral e sobre a forma de os gerir 
em www.aboutcookies.org 

 

https://support.apple.com/pt-pt/HT201265
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/
https://www.aboutcookies.org/

