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1.

Política de Cookies
BRIDGESTONE EUROPE NV/SA – uma empresa constituída na Bélgica e com sede social
em Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Bélgica, com o número 0441 192 820
("BSEU"), responsável pelo tratamento e administradora do [website] (“Website”), utiliza
cookies para melhorar continuamente a experiência dos visitantes do seu Website. Os
cookies podem melhorar diretamente essa experiência (por exemplo, ao memorizar a sua
escolha de idioma e outras definições específicas) ou podem mesmo ser necessários para
prestar os serviços que solicita de forma legal e adequada (por exemplo, ao memorizar a
sua seleção das definições de cookies). Além disso, determinados cookies fornecem à BSEU
informações estatísticas acerca da utilização do seu Website, apoiando-o indiretamente
para dar uma melhor resposta às suas preferências, adaptando-se em conformidade. Os
cookies também podem permitir que utilize determinadas funcionalidades adicionais
incluídas no Website, por exemplo, através de aplicações concebidas acessíveis através do
Website.

1.1.

O QUE SÃO OS COOKIES EXATAMENTE?
Os cookies são pequenos ficheiros de texto que o browser instala no seu computador ou
noutros dispositivos e que permitem que o Website o reconheça aquando da sua visita. É
composto por um número único e, assim, pode fazer a distinção entre o seu dispositivo e
outros, embora o utilizador permaneça anónimo.
Graças aos cookies, a BSEU pode, por exemplo, garantir que as informações apresentadas
no ecrã durante a visita seguinte do utilizador ao website são ajustadas às suas preferências.
Com a ajuda dos cookies, a BSEU também pode identificar as secções mais populares do
seu website, visto que permitem que a BSEU saiba quais as páginas que os utilizadores
visitam e quanto tempo despendem a navegar nas mesmas. Com base nestes dados
agregados, a BSEU pode ajustar o respetivo website para refletir melhor as preferências do
visitante e proporcionar uma experiência mais orientada para o cliente. Por último, os
cookies podem facilitar a utilização de determinadas aplicações de terceiros, tais como
ligações de redes sociais.

1.2.

QUE TIPOS DE COOKIES PODEMOS UTILIZAR?
Podemos utilizar dois tipos de cookies nos nossos websites - "cookies de sessão" e
"cookies permanentes". Os cookies de sessão são temporários e apenas permanecem no
seu dispositivo enquanto navega na página Web. Os cookies permanentes permanecem no
dispositivo mesmo após terminar a sessão de navegação.
No que diz respeito à sua origem, também podemos dividir os cookies em "cookies
originais" e "cookies de terceiros". Os cookies originais são colocados no Website
diretamente por nós para permitir a sua navegação regular, melhorar a sua funcionalidade
ou cumprir requisitos legais. "Cookies de terceiros" são cookies que são colocados no
Website por terceiros escolhidos por nós para apoiar algumas funcionalidades do Website.

Para a divisão funcional dos cookies que podemos utilizar, consulte o gráfico abaixo.
Tipo de
cookies
Necessários

Qual é a sua finalidade?
Estes cookies são necessários para o
correto funcionamento do Website.
Possibilitam a navegação no Website e a
utilização das suas funcionalidades. Por
exemplo, este tipo de cookies permite-lhe
navegar de uma página para a seguinte e
armazenar informações necessárias para
preencher formulários.

De que forma afetam a sua
privacidade?
Estes
cookies
são
aplicados
automaticamente à duração de cada sessão
ou a períodos mais prolongados,
consoante a sua finalidade. Visto que são
necessários para permitir que navegue no
Website de forma regular ou para cumprir
critérios legais, não os pode desativar.
Consulte mais detalhes no ponto 1.7
abaixo. Se preferir que os cookies não

sejam instalados no seu dispositivo,
pode terminar a sua visita ao website
em qualquer momento.
De
funcionalidade

Analíticos

Estes cookies registam as escolhas que
efetuou em áreas dedicadas nas quais nos
indicou os seus dados pessoais (como o
nome de utilizador, o idioma ou a região
em que o utilizador se encontra). Estes
cookies também podem ser utilizados
para memorizar as alterações que efetuar,
por exemplo, ao tamanho do texto, aos
tipos de letra e a outras partes do Website
que podem ser personalizadas ou para
memorizar o seu histórico de navegação
ou o facto de já ter visitado o Website.

As informações que estes cookies recolhem
podem incluir informações técnicas que
são tratadas de acordo com a sua visita e
que estão associadas ao seu dispositivo,

Estes cookies são cookies de terceiros (por
exemplo, Google Analytics) que ajudam o
Website a perceber a forma como os
visitantes se envolvem com o Website
(por exemplo, identificar a forma como
os visitantes chegaram ao Website, qual o
sistema operativo e o tipo de browser
utilizados pelos visitantes, a hora e a
duração da visita, quais as páginas
visitadas, idade, sexo e interesses dos
visitantes, entre outros).

As informações que estes cookies recolhem
não são associadas a uma pessoa
identificada ou identificável e são
utilizadas, sobretudo, para fins estatísticos.
Permitem que a BSEU ajuste melhor o
website e as suas aplicações às diversas
necessidades e desejos dos seus visitantes.
Solicitamos a sua autorização para a sua
utilização.

embora o utilizador permaneça
anónimo. Tem a possibilidade de decidir
não autorizar a sua utilização ou de os
desativar
manualmente
nas
suas
definições, embora tal possa influenciar a
sua experiência no Website.
Por vezes, estes cookies podem ser
configurados para memorizar informações
de identificação pessoal que tenha
divulgado, tais como o seu nome de
utilizador ou imagem de perfil. Ao
divulgar tais dados pessoais, ser-lhe-á
pedida a sua autorização ou, pelo menos,
será claramente informado quanto às
nossas regras em matéria de privacidade.
Se decidir divulgar os seus dados e solicitar
serviços específicos, esses cookies serão
necessários para os disponibilizar.

Funcionalidades
externas

Estes cookies são cookies de terceiros
que decidimos colocar no Website
para melhorar a sua funcionalidade
(por exemplo, para garantir que
consegue utilizar widgets para
Facebook, Twitter, entre outros,
diretamente no Website, redirecionálo através de plataformas de redes
sociais, como Facebook e Instagram,
ou monitorizar a sua geolocalização

Normalmente, estes cookies são
associados ao seu dispositivo pessoal ou
mesmo aos dados pessoais que decide
incluir no canal da rede social
relevante. Pode sempre decidir se
pretende autorizar a sua utilização (de
forma direta ou implícita, ao solicitar
tal serviço).

para o encaminhar para o
concessionário mais próximo, se
necessário ).

Para obter mais informações sobre as finalidades de cookies específicos utilizados no Website, as
suas funções e tempo de armazenamento (caso se trate de um cookie permanente), consulte o
ponto 1.7 abaixo.

1.3.

COMO OBTEMOS O SEU CONSENTIMENTO INFORMADO?

Ao entrar no Website pela primeira vez, ser-lhe-á apresentada uma mensagem para permitir a
utilização de cookies de funcionalidade, analíticos ou de funcionalidades externas. Estes cookies
apenas serão instalados mediante aceitação.
Os cookies necessários serão instalados no seu dispositivo no momento em que entrar no Website,
visto que o seu funcionamento correto depende destes.
Esta mensagem apresentada irá mostrar uma hiperligação para a Política de Cookies, caso pretenda
ver mais informações sobre a forma como tratamos os cookies.
A barra de notificações deixará de ser apresentada no seu ecrã em visitas posteriores ao Website,
mas a opção para remover cookies permanecerá disponível através das definições do seu browser
(consulte 1.4).

1.4.

OBJEÇÃO E OS SEUS DIREITOS

Não podemos interferir com as definições de cookies do seu browser nem podemos desativar os
cookies cuja instalação tenha sido autorizada por si ou cuja instalação seja necessária para permitir
que navegue no Website. No entanto, pode sempre alterar as definições do seu browser de forma a
eliminar ou a impedir o armazenamento de diversos tipos de cookies no seu dispositivo no futuro
sem a sua intervenção posterior.
A secção "Ajuda" do seu browser deve fornecer informações sobre como gerir as definições de
cookies diretamente no browser. Saiba como isto funciona no seu browser aqui:
•

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pt-pt/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

•

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/pt-PT/kb/Cookies

•

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=ptPT&answer=95647

•

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

•

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

1.5.

E SE ESTA POLÍTICA DE COOKIES FOR ALTERADA?

A BSEU pode atualizar esta política em qualquer momento. Nesse caso, as eventuais alterações
serão realçadas no Website e/ou nas páginas da marca para que fique ciente da necessidade de
consultar a política novamente. Nenhuma alteração implicará uma restrição dos seus direitos ao
abrigo da legislação aplicável.

1.6.

DESTINATÁRIOS EXTERNOS E SUBCONTRATANTES

A BSEU não troca cookies com websites de terceiros nem com fornecedores de dados externos,
salvo terceiros que trabalhem diretamente com a BSEU, sob o seu controlo e supervisão, para
fornecer serviços do website. A BSEU certifica-se sempre de que os subcontratantes que fazem o
tratamento dos seus dados estão vinculados por cláusulas contratuais necessárias para os manter
seguros e confidenciais.
Apesar de podermos utilizar informações recolhidas por cookies de terceiros, observe que todos os
cookies de terceiros são geridos pelos seus fornecedores de acordo com as suas políticas.

1.7.

CONSULTAR OS COOKIES UTILIZADOS

Para poder ver a lista exata dos cookies utilizados pela BSEU, durante quanto tempo estão ativos,
quando expiram, o seu domínio e/ou nome, pode consultar as definições do seu browser.
Na seguinte hiperligação, encontra-se um guia rápido que explica como o fazer consoante o
browser:
https://pt.wikihow.com/Ver-os-Cookies

