Política de Cookies
Bem-vindo ao sítio da Internet (site) www.ellaone.pt, propriedade da HRA Pharma. Esta
Política de Cookies foi desenhada para informá-lo sobre as nossas práticas relativas à
recolha da sua informação quando visita o nosso site, através de cookies e outras
tecnologias de monitorização.
Na sua primeira visita a este site, deverá ter visualizado uma janela a informá-lo sobre
as finalidades para as quais os cookies são utilizados e de que modo pode desativá-los.
Pode retirar o seu consentimento de utilização de cookies a qualquer momento, seguindo
as instruções descritas nesta Política de Cookies.
Após a sua visita inicial ao site, os cookies por nós utilizados poderão ter sido alterados.
Esta política de cookies permitir-lhe-á saber sempre quem está a colocar cookies e qual
a sua finalidade, e irá oferecer-lhe métodos para desativá-los. Deste modo, deverá ser
verificada ocasionalmente.

1.

O que são cookies?

Cookies são ficheiros de texto que contêm pequenas quantidades de informação e que
são descarregados para o seu dispositivo quando visita um site. Os cookies são
reenviados para o domínio web de origem nas visitas subsequentes a esse domínio. A
maioria das páginas de internet contém elementos de vários domínios web e, portanto,
quando visita o site, o seu navegador de internet poderá receber cookies de várias
fontes.
Os cookies são úteis porque permitem que um site reconheça o dispositivo de um
utilizador. Os cookies permitem a navegação entre páginas de internet de maneira
eficiente, memorizam preferências e, geralmente, melhoram a experiência do utilizador.
Podem também ser utilizados para personalizar a publicidade de acordo com os
interesses do utilizador, acompanhando a sua navegação pelos sites.
Os cookies de sessão são eliminados automaticamente quando fecha o navegador de
Internet, enquanto que os cookies permanentes são mantidos no seu dispositivo depois
de fechar o navegador de Internet (por exemplo, para recarregar as suas preferências
quando regressar ao site).

2.

Que tipos de cookies a HRA Pharma utiliza e como pode geri-los?

Nesta secção, encontrará uma descrição das categorias de cookies que a HRA Pharma,
as suas afiliadas e suas contratantes utilizam.
2.1

Cookies de desempenho

A HRA Pharma utiliza cookies analíticos para avaliar como os visitantes utilizam o site e
monitorizar o seu desempenho. Isto permite que a HRA Pharma forneça uma experiência
de elevada qualidade ao personalizar a sua oferta e ao identificar e corrigir rapidamente
quaisquer problemas que possam surgir. Por exemplo, a HRA Pharma poderá utilizar
cookies de desempenho para acompanhar quais as páginas mais populares, qual o
método de ligação entre páginas mais eficiente, e para determinar por que motivo
algumas páginas estão a receber mensagens de erro. Poderá também utilizar estes
cookies para destacar artigos ou serviços do site que possam ser do seu interesse, com

base na sua utilização do site. As informações recolhidas pelos cookies não estão
associadas aos dados de identificação dos utilizadores do site.
Este site utiliza atualmente os seguintes cookies analíticos:
Fonte
Adobe
Track
Manager

Google
Analytics
/ Google
Tag
Manager

2.2

Objetivo

Mais informações/Desativação

Estes cookies são utilizados
para recolher informações
sobre como os visitantes
utilizam
o
nosso
site.
Utilizamos
a
informação
para compilar relatórios e
para nos ajudar a melhorar
o nosso site.
Os cookies recolhem dados
descaracterizados de forma
anónima,
incluindo
o
número de visitantes do
site, qual a sua origem e
que páginas visitaram.
Estes cookies são utilizados
para recolher informações
sobre como os visitantes
utilizam
o
nosso
site.
Utilizamos
a
informação
para compilar relatórios e
para nos ajudar a melhorar
o nosso site.
Os cookies recolhem dados
descaracterizados de forma
anónima,
incluindo
o
número de visitantes do
site, qual a sua origem e
que páginas visitaram.

Para mais informações:
https://www.adobe.com/fr/privacy/cookies.html
Cookies permanentes
Poderá desativar o acompanhamento pelo
Adobe
ao
visitar
http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Para mais informações:
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.de/intl/de/policies/
Pode desativar o acompanhamento ao clicar
aqui:
<a href="javascript:gaOptout()">Google
Analytics Opt-out</a>

Cookies de funcionalidade

A HRA Pharma utiliza cookies para lhe proporcionar certas funcionalidades. Por exemplo,
para lembrar as escolhas que fez (tais como o nome de utilizador, idioma ou a região em
que se encontra), ou para reconhecer a plataforma através da qual acedeu ao site, bem
como para proporcionar recursos melhorados e mais pessoais. Estes cookies não são
utilizados para registar a sua navegação em outros sites.
Este site utiliza atualmente os seguintes cookies de funcionalidade:
Fonte

Sugestão de país
para
redirecionamento
com o serviço de
MaxMind

Objetivo

Para direcionar
um utilizador para
o seu país, o país
do utilizador é
determinado e
exibido como
sugestão

Mais informações/Desativação

Para mais informações:
https://www.maxmind.com/de/privacy_policy
Cookie permanente

Todos os sites
multilíngues têm
uma seleção de
idioma

Armazenamento
do acordo
referente ao
cabeçalho de
cookies

2.3

Para detetar o
idioma inicial, é
verificado o
idioma do
navegador
É armazenado um
cookie de idioma
Armazenar a
escolha do
utilizador para
aceitar as
diretrizes de
cookies

Cookie permanente

Cookie permanente

Cookies de publicidade

Os cookies de publicidade (ou cookies de targeting) recolhem informações sobre os
hábitos de navegação associados ao seu dispositivo e são usados para tornar a
publicidade mais relevante para si e para os seus interesses. São também utilizados por
serviços fornecidos por terceiros neste site, como os botões "Gostar" ou "Partilhar", além
de fornecerem a funcionalidade solicitada. Entidades terceiras fornecem estes serviços
em troca de reconhecerem que você (ou, mais precisamente, o seu dispositivo) visitou
um determinado site. Estas entidades colocam cookies de publicidade quando visita o
site, quando utiliza os seus serviços e quando abandona este site.
Este site utiliza atualmente os seguintes cookies de publicidade:
Fonte

Google
(DoubleClick)
YouTube

Facebook

BazaarVoice

Objetivo

Serviços
de
publicidade
direcionada
Serviços
de
publicidade
direcionada,
incluindo
o
acompanhamento
de visualizações
da página e de
vídeos
Serviços
de
publicidade
direcionada
Para a exibição
de classificações
e avaliações de
produtos,
é
utilizado
o
serviço
do
BazaarVoice.
Recolher análise
estatística
e
dados
de
acompanhamento

Mais informações/Desativação

Cookie permanente

Cookie permanente

Cookie permanente

Funcionalidade de desativação:
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

3.

Utilização de endereços de IP e web logs

O que é um endereço IP? É um código numérico que identifica o seu computador na
Internet. O endereço IP também pode ser utilizado para recolher informações
demográficas mais abrangentes.
A HRA Pharma também pode utilizar o seu endereço IP e o tipo de navegador para
ajudar a diagnosticar problemas com o nosso servidor, administrar o site e melhorar a
qualidade dos serviços prestados. A HRA Pharma pode realizar pesquisas de IP para
determinar o seu domínio de origem (por exemplo, google.com) de modo a avaliar com
mais precisão as informações demográficas dos nossos utilizadores.
As informações deste tipo de cookies e tecnologias ou sobre a utilização do site não são
combinadas com informações sobre o utilizador provenientes de nenhuma outra fonte.

4.

Âmbito desta Política de Cookies

Deverá ser tido em consideração que esta política de cookies não se aplica a, e que não
somos responsáveis por, práticas de privacidade de sites terceiros que possam estar
vinculados a este site.

5.

Como nos contactar?

Se tiver quaisquer dúvidas, comentários ou preocupações sobre esta Política de Cookies
ou sobre a prática de informações deste site, contacte-nos: dataprivacy@hrapharma.com

6.

Alterações à Política de Cookies

Esta política de cookies pode ser atualizada, pelo que recomendamos que reveja a
política ocasionalmente para se manter informado sobre o modo como utilizamos
cookies. Esta política de cookies foi atualizada pela última vez a 6 de julho de 2018.

