Política de Cookies

Bem-vindo ao wwww.ellaone.pt propriedade dos Laboratoire HRA Pharma (“HRA Pharma”),
com o número de identificação 420 792 582, RCS Nanterre, situado na Avenida 200 de Paris,
F-92 320 Châtillon, França. Esta Política de Cookies foi desenvolvida para o informar sobre
nossas práticas em relação à recolha de informações sobre o utilizador por meio de cookies
e outras tecnologias de rastreamento ao visitar nosso sítio.
Na sua primeira visita a este sítio, terá visto um pop-up a informá-lo das finalidades para as
quais os cookies estão a ser utilizados e sobre os meios para os desativar. Pode retirar o seu
consentimento relativo à Política de Cookies a qualquer momento, seguindo as instruções
descritas abaixo.
Após a sua visita inicial ao sítio, podemos alterar os cookies que utilizamos. A Política de
Cookies irá sempre permitir que saiba quem está a utilizar os cookies e para que finalidade,
além de oferecer os meios para os desativar. Portanto, deverá rever esta política
periodicamente.

1.

O que são cookies?

Cookies são arquivos de texto contendo pequenas quantidades de informação que são
descarregadas para o seu dispositivo quando visita um sítio. Os cookies são enviados de
volta ao domínio da web de origem nas suas visitas subsequentes. A maioria das páginas da
web contêm elementos de vários domínios da web, portanto, quando visita o sítio, o seu
navegador pode receber cookies de várias fontes.
Os cookies são úteis porque permitem que um sítio reconheça o dispositivo de um utilizador.
Permitem que navegue entre as páginas de forma eficiente, que se o sítio se lembre das suas
preferências e geralmente melhore a experiência do utilizador. Eles também podem ser
usados para personalizar a publicidade de acordo com seus interesses, rastreando a sua
navegação pelos sítios.
As sessões dos cookies são eliminadas automaticamente quando fecha o navegador,
enquanto os cookies persistentes permanecem no dispositivo depois do navegador ser
fechado (por exemplo, para lembrar as preferências do utilizador quando voltar ao sítio).

2.

Que tipos de cookies são utilizados pela HRA Pharma e como geri-los?

Nesta categoria, irá encontrar uma descrição das categorias de cookies que a HRA Pharma,
suas afiliadas e seus contratados utilizam.

2.1

Cookies de desempenho

A HRA Pharma usa cookies analíticos para analisar como os visitantes usam o sítio e
monitorizar o desempenho do sítio. Isto permite que a HRA Pharma ofereça uma experiência
de alta qualidade personalizando a sua oferta, identificando e corrigindo rapidamente
quaisquer problemas que possam surgir. Por exemplo, a HRA Pharma pode usar cookies de
desempenho para rastrear quais as páginas que são mais populares, qual o método de
vinculação entre páginas mais eficiente e para determinar porque é que algumas páginas
recebem mensagens de erro. O sítio também pode usar estes cookies para destacar artigos
ou serviços que possam ser do seu interesse com base na sua utilização do sítio. As
informações recolhidas por cookies não estão associadas aos dados de identificação dos
utilizadores do sítio. O sítio atualmente usa os seguintes cookies analíticos:
Fonte
Google
Analytics
/ Google
Tag
Manager

2.2

Objetivo

Informação adicional/meios de receber
informação
Estes cookies são utilizados Para mais informações:
para recolher informações http://www.google.com/analytics/terms/de.html
sobre como os visitantes https://www.google.de/intl/de/policies/
usam o nosso sítio.
Usamos estas informações Pode obter informação ao clicar aqui:
para compilar relatórios que <a href="javascript:gaOptout()">Google
nos vão ajudar a melhorar Analytics Opt-out</a>
nosso sítio. Os cookies
recolhem informações não
identificadas
de
forma
anónima, incluindo o número
de visitantes do sítio, desde a
origem dos visitantes até ao
sítio e as páginas visitadas.

Cookies de desempenho

A HRA Pharma utiliza cookies para disponibilizar certas funcionalidades. Por exemplo, para
relembrar de escolhas feitas (como seu nome de utilizador, idioma ou a região em que está)
ou para reconhecer a plataforma da qual acedeu ao sítio e para fornecer recursos completos
e mais pessoais. Estes cookies não são utilizados para rastrear a sua navegação noutros sítios.

Este sítio utiliza os seguintes cookies de desempenho:
Fonte

Objetivo

Sugestão de país
para
redireccionamento
através do serviço
MaxMind

Para direcionar um
utilizador para o
país dele, o país
do utilizador é
determinado e
exibido como
sugestão
Todos os sítios
Para detectar o
multilingues têm
idioma inicial, o
uma seleção de
idioma do
idioma
navegador é
verificado. Um
cookie de idioma é
armazenado.
Arquivo do acordo Para arquivar a
de aceitação da
escolha do
Política de Cookies utilizador ao
aceitar as diretrizes
da Política de
cookies
2.3

Informação adicional/meios de receber
informação
Mais informações:
https://www.maxmind.com/de/privacy_policy
Cookie Persistente

Cookie Persistente

Cookie Persistente

Cookies de Publicidade

Os cookies de publicidade (ou cookies direccionados) recolhem informações sobre os
hábitos de navegação associados ao seu dispositivo e são utilizados para tornar a publicidade
mais relevante para si e para os seus interesses. Também são utilizados por serviços
fornecidos por terceiros neste sítio, como os botões "Gostar" ou "Partilhar", além de
fornecer a funcionalidade solicitada. Os Parceiros disponibilizam estes serviços em troca de
reconhecer que o utilizador (ou, mais precisamente, o seu dispositivo) visitou um
determinado sítio. Estes Parceiro enviam cookies de publicidade quando visita o sítio em
questão e quando utiliza os seus serviços e navega para fora deste sítio.
Este sítio utiliza os seguintes Cookies de Publicidade:
Fonte

Objetivo

Informação adicional/meios de receber
informação

Google (Click duas Serviços
de Cookie Persistente
vezes)
Publicidade
direccionados
YouTube
Serviços
de Cookie Persistente
publicidade

Facebook

3.

direccionados,
incluindo
o
acompanhamento
de exibições de
página
e
visualizações de
vídeo
Serviços
de Cookie Persistente
Publicidade
direccionados

Utilização de endereços IP e registos da web

O que é um endereço de IP? É um código numérico que identifica o seu computador na
internet. O seu endereço de IP também poderá ser utilizado para recolher informação
demográfica menos específica.
A HRA Pharma poderá também utilizar o seu endereço IP e tipo de navegador para ajudar a
diagnosticar problemas com o seu servidor, administrar o sítio e melhorar a qualidade dos
serviços oferecidos. A HRA Pharma pode realizar pesquisas de IP para determinar qual o
domínio de que o utilizador é proveniente (por exemplo, google.com) para avaliar com mais
precisão a demografia dos utilizadores.
As informações deste tipo de cookies e tecnologias ou sobre a utilização do sítio não são
combinadas com informações sobre utilizador de nenhuma outra fonte.

4.

Objetivo da Política de Cookies

Esta política de cookies não se aplica, nem somos responsáveis por práticas de privacidade
de sítios de parceiros que possam estar vinculados a este sítio.

5.

Como nos contactar?

Se tiver dúvidas, comentários ou preocupações sobre esta Política de Cookies ou sobre as
práticas de informações deste sítio, contacte-nos através do seguinte e-mail:
dataprivacy@hra-pharma.com, ou diretamente aos Laboratoire HRA Pharma, Responsável
pela Proteção de Dados, Avenida 200 de Paris, 92320 Châtillon, França.

6.

Alterações na Política de Cookies

Poderemos atualizar esta política de cookies e recomendamos que reveja a política
periodicamente para se manter informado sobre como estamos a utilizar cookies.
Atualizado em Junho de 2019

