Esforçamo-nos por respeitar a privacidade e a segurança dos nossos utilizadores,
clientes e fornecedores, bem como dos seus representantes, em relação a todos os
produtos, serviços, aplicações e websites fornecidos pela Glooko, Inc. e pelas nossas
afiliadas ("Marcas Glooko"). A presente Política de Cookies explica o que são Cookies,
como utilizamos os Cookies, como os terceiros com os quais podemos estabelecer
parcerias podem utilizar os Cookies no nosso Site, as suas opções relativamente aos
Cookies e mais informações sobre os Cookies.
Os websites e meios digitais das Marcas Glooko, incluindo aplicações, aplicações
móveis, contas de redes sociais, dispositivos com Internet e Wi-Fi, etc. ("Sites") podem
utilizar cookies e tecnologias semelhantes (tais como pixel tags, web beacons, etc.)
para nos permitir, bem como a terceiros, obter informações sobre as suas visitas aos
Sites, incluindo para analisar os seus padrões de visita. Poderemos utilizar estas
informações para processar as suas transações ou pedidos e, quando aplicável, para
apresentar anúncios, mensagens e conteúdo nosso e de terceiros, online e em
dispositivos móveis, específicos para os seus interesses.
O que são Cookies? Os Cookies são pequenos ficheiros de texto armazenados no
seu computador ou noutros dispositivos. São amplamente utilizados para permitir o
funcionamento dos websites ou melhorar a eficiência de um website. Os Cookies
contribuem para a funcionalidade dos websites e para a experiência do utilizador, uma
vez que os websites podem ler e escrever nesses ficheiros de texto, permitindo que o
site o reconheça e memorize informações importantes que tornarão a sua utilização do
site mais conveniente (por exemplo, memorizando as definições de idioma ou de
preferência de tipo de letra).
As etiquetas/os ficheiros de funcionalidades não requerem o seu consentimento. No
entanto, para etiquetas/ficheiros analíticos e outros, quando aplicável e exigido por lei,
solicitamos o seu consentimento antes de os colocar no seu dispositivo ou
permitimos-lhe que recuse a nossa utilização destes tipos de Cookies. Pode dar o seu
consentimento ao clicar no botão adequado na faixa de Cookies apresentada quando
acede aos nossos Sites ou utiliza o centro de preferências na nossa ferramenta de
gestão de cookies.
Utilização de Cookies pelos nossos Sites
Os nossos Sites podem utilizar os seguintes cookies:
Cookies essenciais. Estes são cookies necessários para o funcionamento dos nossos
Sites. Os Cookies essenciais podem permitir-lhe, entre outras coisas, iniciar sessão em
áreas seguras dos nossos Sites, navegar nos nossos Sites, adicionar produtos ao seu
cesto, finalizar uma compra, utilizar os nossos serviços de faturação eletrónica, etc.
Cookies analíticos/de desempenho. Estes Cookies permitem-nos reconhecer e
contar o número de visitantes, bem como verificar como os visitantes navegam nos
nossos Sites. Poderemos utilizar estes Cookies para, entre outras coisas, avaliar a
forma como os nossos clientes utilizam o Site, de modo a melhorar a funcionalidade e

otimizar a experiência de compra para si. Isto ajuda-nos a melhorar a forma como os
nossos Sites funcionam, por exemplo, garantindo que os utilizadores encontram
facilmente o que procuram.
Cookies de funcionalidade/preferências do utilizador. Estes Cookies são utilizados
para o reconhecer quando regressa aos nossos Sites. Podemos utilizá-los para
memorizar o idioma e a moeda que utiliza no Site e para ajudar a simplificar a sua
experiência de compra. Estes Cookies permitem-nos personalizar o nosso conteúdo
para si, cumprimentá-lo pelo seu nome e memorizar as suas preferências.
Cookies de marketing/segmentação/partilha em redes sociais. Estes Cookies
registam as suas visitas aos nossos Sites, as páginas que visitou e as ligações que
seguiu. Utilizaremos estas informações para tornar os nossos Sites e a publicidade
apresentada nos mesmos mais relevante para os seus interesses. Quando aplicável e
conforme permitido por lei, também poderemos partilhar estas informações com
terceiros para este efeito. Tenha em atenção que terceiros (incluindo, por exemplo,
redes de publicidade e fornecedores de serviços externos, como serviços de análise de
tráfego Web) também podem utilizar cookies, sobre os quais não temos qualquer
controlo.
Como gerir, desativar ou recusar os Cookies utilizados pelos nossos Sites
Pode optar por recusar cada categoria de cookies (exceto cookies estritamente necessários)
clicando no botão "Definições de Cookies" abaixo:
Definições de Cookies

Os navegadores da Internet também permitem alterar as definições dos Cookies por
vários motivos, incluindo o bloqueio de determinados tipos de cookies ou ficheiros.
Assim, pode bloquear determinados cookies ativando as definições aplicáveis no seu
navegador. No entanto, se utilizar as definições do seu navegador para bloquear todos
os Cookies, poderá não conseguir aceder a todos os nossos Sites ou a partes dos
mesmos, uma vez que alguns podem corresponder a funcionalidades ou Cookies
essenciais. Para obter mais informações sobre como eliminar ou bloquear cookies,
visite: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
Pode recusar, aceitar ou remover Cookies dos nossos Sites a qualquer momento,
ativando ou acedendo à definição de preferências de Cookies no seu navegador. Para
obter mais informações sobre como alterar suas preferências de Cookies ou desativar
os Cookies por completo, consulte http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
para obter informações sobre os navegadores frequentemente utilizados. Tenha em
atenção que, se os Cookies estiverem desativados ou forem removidos, pode não
conseguir aceder a todos os nossos Sites ou a partes dos mesmos, ou as
funcionalidades podem não funcionar como previsto.

Para recusar ser monitorizado pelo Google Analytics em todos os websites, visite
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Os utilizadores podem também recusar participar em redes de anúncios de terceiros
através da utilização de vários websites de associações comerciais, tais como:
• Network Advertising Initiative (NAI) - http://www.networkadvertising.org/choices/
• Digital Advertising Alliance (DAA) – (i) Global: https://optout.aboutads.info/; (ii)

Europa: http://youronlinechoices.eu/

Mais informações
Estão disponíveis mais informações sobre cookies e etiquetas/ficheiros semelhantes
nos seguintes endereços:
- http://www.allaboutcookies.org/;
- http://www.youronlinechoices.eu/ (um guia para a publicidade comportamental e a
privacidade online, produzido pela indústria de publicidade na Internet).
Se tiver dúvidas ou preocupações, ou se necessitar de mais informações, não hesite
em contactar-nos através do endereço privacy@glooko.com

