
POLÍTICA DE COOKIES 

7 de fevereiro de 2019 

Esta Política de Cookies aplica-se a todos os websites e aplicações móveis da Nestlé (“Sites 

da Nestlé”). 

 

O QUE SÃO COOKIES? 

Os cookies são ficheiros de texto que são colocados no seu computador pelos websites que 

visita. Os cookies são então devolvidos ao website de origem em cada uma das posteriores 

visitas, ou para outro website que reconheça tal cookie. 

São amplamente usados para fazer com que os websites funcionem, ou para que funcionem de 

forma mais eficaz, bem como para facultar informações aos proprietários do website. Usamos 

o termo “cookies” ao longo do presente aviso para abranger também todas as tecnologias 

semelhantes, tais como SDK de web beacons, ficheiros de registo, tags de pixéis. 

 

QUE TIPOS DE COOKIES SÃO USADOS NOS SITES DA NESTLÉ? 

Poderá ver que cookies são usados neste website clicando aqui. Usamos os seguintes tipos de 

cookies nos Sites da Nestlé: 

Categorias de cookies / Vida útil 

a) Cookies para funcionalidade do site 

Estes cookies permitem-lhe navegar pelo site e usar as nossas funcionalidades, tais como o 

registo, início de sessão e lista de produtos favoritos. Caso desative estes cookies, certas partes 

do site deixarão de funcionar no seu dispositivo, como por exemplo, adicionar artigos ao seu 

carrinho, finalizar a compra, entre outros. Vida útil: Enquanto for necessário. 

b) Cookies de análise do site 

Estes cookies permitem-nos medir e analisar a forma como usa os nossos websites, aplicações 

e plataformas móveis, para melhorar a funcionalidade destes e a sua experiência. Vida útil: 90 

dias. 

c) Cookies de preferência do cliente 

Quando está a navegar pelos nossos websites, estes cookies vão lembrar-se das suas 

preferências (tal como o seu idioma ou localização), assim como outras informações que opte 

por nos facultar, de modo a que possamos assistir na adequação da sua experiência e a torná-la 

mais relevante e pessoal para si. Vida útil: 90 dias. 

d) Cookies publicitários ou de segmentação 

Estes cookies são usados para lhe disponibilizar anúncios relevantes. Também limitam quantas 

vezes vê um anúncio e ajudam-nos a medir a eficácia das nossas campanhas de marketing. 

Também poderemos usar as informações obtidas através destes cookies para lhe enviar 

publicidade que possa ser do seu interesse com base no seu comportamento online anterior. 



Poderemos partilhar estas informações com outras partes, incluindo os nossos parceiros. Vida 

útil: 90 dias. 

e) Cookies das redes sociais 

Estes cookies são usados quando partilha informações através do botão de partilha nas redes 

sociais num Site da Nestlé. A rede social irá registar que o fez. Estas informações poderão estar 

associadas a atividades publicitárias/de segmentação. Vida útil: 90 dias. 

 

GESTÃO DAS SUAS PREFERÊNCIAS DE COOKIES 

Poderá, a qualquer momento, aceder e alterar as suas preferências de cookies clicando aqui. 

Além disso, quando disponível, pode optar por desativar os cookies visitando os seguintes sites: 

http://www.aboutads.info/choices/#completed ou http://www.youronlinechoices.eu/ 

 

ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA 

Reservamo-nos o direito de fazer quaisquer alterações e correções a esta Política. Consulte 

periodicamente esta página para rever estas e informações adicionais mais recentes. 

Colocaremos atualizações nos Sites da Nestlé e, quando apropriado, notificaremos quaisquer 

alterações por e-mail. 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Para mais informações sobre como os seus dados são usados (incluindo os dados referentes ao 

responsável pelo tratamento), consulte a nossa Política de Privacidade. 

http://www.youronlinechoices.eu/

