
POLÍTICA DE COOKIES 
 
A DANONE desenvolveu esta política para informá-lo sobre o que é um cookie, quais os 
Cookies que utilizamos neste site e ajudá-lo a geri-los de acordo com o seu interesse. 
 
Com a sua primeira visita ao nosso site está a ser informado da existência de Cookies e desta 
política de Cookies. Também pode configurar os cookies que pretende instalar, entre diferentes 
categorias. Pode consultar a nossa política a qualquer momento na parte inferior do website 
"Política de Cookies".  
 
Ao configurar Cookies, ou aceitando o aviso de Cookies, está a consentir na instalação de 
Cookies que tenham sido comunicados ou configurados (a menos que tenha modificado as 
definições do seu navegador para rejeitar por padrão todos ou certos tipos de Cookies). 
 
1. Informações gerais sobre Cookies: 
 
Um "Cookie" é um pequeno ficheiro de texto que um site armazena no navegador do utilizador. 
Os Cookies facilitam a utilização e a navegação de um website e são essenciais para o 
funcionamento da Internet, proporcionando inúmeras vantagens na prestação de serviços 
interativos. 
 
Os Cookies são utilizados, por exemplo, para gerir a sessão do utilizador (reduzindo o número 
de vezes que tem de incluir a sua palavra-passe) ou para adaptar o conteúdo de uma página 
web às suas preferências.  
 
Os Cookies podem ser de "sessão", caso em que serão eliminados assim que o utilizador deixar 
o website que os gerou, ou "persistentes", permanecendo no seu computador até uma 
determinada data. 
 
Da mesma forma, os Cookies podem ser "próprios" ou de "terceiros". Os Cookies próprios são 
os que são enviados para o computador do utilizador a partir de um computador ou domínio 
gerido pela DANONE, enquanto os Cookies de "terceiros" são aqueles que são enviados para o 
computador do utilizador a partir de um computador ou domínio gerido pelos prestadores de 
serviços contratados pela DANONE (por exemplo, o serviço de analítica web, que é oferecido 
pela Google). 
 
Esta "Política de Cookies" foi preparada a partir de uma auditoria externa sujeita a atualizações 
periódicas. O seu objetivo é ajudá-lo a entender o uso que este site faz de Cookies, o propósito 
dos Cookies utilizados, bem como as opções que o utilizador tem à sua disposição para geri-los. 
 
A utilização deste website com a funcionalidade do navegador habilitada a aceitar Cookies, 
implica a aceitação pelo utilizador da tecnologia de Cookies utilizada pelo referido website. 
 
2. Cookies instalados por este website: 
 
Cookies técnicos para uso interno 
Este site utiliza Cookies para uso interno essenciais para o funcionamento do website, como os 
que permitem a autenticação ou manutenção da sessão do utilizador registado ao navegar na 
página. A desativação destes Cookies impede o correto funcionamento de algumas das 
funcionalidades da web. 
 
Da mesma forma, a plataforma do Youtube, da Google, pode instalar Cookies necessários para 
gerir a visualização de vídeos incluídos na mesma. Estes Cookies não dependem da DANONE 
nem temos qualquer controlo sobre eles (nem nos fornecem qualquer informação). 
 
Cookies Analíticos 
Este site utiliza Cookies analíticos para recolher estatísticas sobre a atividade do utilizador no 
website e a sua atividade geral. A informação recolhida permite-nos otimizar a navegação no 
nosso website e garantir o melhor serviço ao utilizador, sabendo por exemplo o número de 
páginas visitadas, o idioma utilizado, a frequência e recorrência das visitas, o tempo das visitas 



ou o navegador utilizado, entre outras. O utilizador pode excluir a sua atividade através dos 
sistemas de exclusão fornecidos pelas ferramentas analíticas ou pela configuração do próprio 
navegador. 
 
As aplicações utilizadas para obter esta informação são as seguintes: 
 

COOKIES ANALÍTICOS 

SERVIÇO FORNECEDOR MAIS INFORMAÇÃO 

Google Analytics Google 

 
http://www.google.com/analytics 
 
https://policies.google.com/privacy?hl=pt 
 
Os Cookies do Google têm uma duração 
máxima de 2 anos. 
 

 
Cookies publicitários 
São Cookies normalmente armazenados por terceiros que gerem os espaços publicitários que 
os utilizadores vêem ao aceder a este website. Estes Cookies permitem-nos medir a eficácia das 
nossas campanhas online, fornecer ao utilizador informações de interesse e oferecer conteúdo 
publicitário da sua preferência, bem como limitar a quantidade de impactos publicitários que 
fazemos a cada utilizador.  
 
De acordo com as suas próprias políticas, alguns gestores de publicidade podem usar Cookies 
anónimos para exibir anúncios do seu próprio interesse quando visita outros sites. No entanto, 
os utilizadores podem gerir a aceitação ou não destes Cookies através da configuração do seu 
navegador.  
 

COOKIES PUBLICITÁRIOS 

SERVIÇO FORNECEDOR MAIS INFORMAÇÃO 

Plataforma de Marketing do 
Google 

Google 

 
Informações da plataforma de publicidade do 
Google  
https://marketingplatform.google.com/about/ 
 
Privacidade no Google 
https://policies.google.com/privacy?hl=pt 
 
Publicidade no Google 
https://policies.google.com/technologies/ads
?hl=pt 
 
Os Cookies do Google têm uma duração 
máxima de 2 anos 
 

Facebook e Instagram Ads Facebook 

 
Privacidade no Instagram 
https://help.instagram.com/51952212510787
5 
 
Cookies no Instagram 
https://www.facebook.com/help/instagram/1
896641480634370 
 
Privacidade no Facebook: 
https://www.facebook.com/privacy/explanati
on 



 
Publicidade de configuração no Facebook: 
https://www.facebook.com/help/5681374933
02217 
 
Cookies no Facebook: 
https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
 
Os Cookies do Instagram e Facebook 
dependem se tem utilizador nessa rede 
social e o login no dispositivo usado para 
aceder ao site. 
 
Têm uma duração máxima de 2 anos 
 

Twitter Ads Twitter 

 
Cookies no Twitter: 
https://help.twitter.com/pt/rules-and-
policies/twitter-cookies 
 
Privacidade no Twitter: 
https://twitter.com/pt/privacy 
 
Publicidade do Twitter: 
https://business.twitter.com/pt/help/troublesh
ooting/how-twitter-ads-work.html 
 

Amazon Ad-System Amazon 

 
Privacidade na Amazon: 
https://www.amazon.es/gp/help/customer/di
splay.html?nodeId=GX7NJQ4ZB8MHFRNJ 
 
Cookies na Amazon: 
https://www.amazon.es/gp/help/customer/di
splay.html?nodeId=GVASXV5UZ64R4Y25 
 
Publicidade na Amazon: 
https://www.amazon.es/gp/help/customer/di
splay.html/?ie=UTF8&*Version*=1&*entries*
=0&nodeId=201149100&ref_=a20m_us_fna
v_l_intrst_es 
 
Preferências publicitárias na Amazon: 
https://www.amazon.es/adprefs/?ref_=a20m
_us_fnav_l_adprf_es 
 

 
3. Garantias e escolhas sobre Cookies 
 
Em qualquer momento o utilizador tem a possibilidade de aceitar ou rejeitar a instalação de 
Cookies, ou rejeitar a instalação de um determinado tipo de Cookies, como publicidade e Cookies 
de terceiros. Além disso, após cada sessão pode eliminar todos ou alguns dos Cookies 
armazenados. 
 
O utilizador também pode ativar: 
 
- Navegação privada, através da qual o seu navegador deixa de guardar o histórico de navegação, 
palavras-passe do site, Cookies e outras informações nas páginas que visita, ou 
 
- Função de não rastrear, segundo a qual o navegador pede aos websites que visita para não 



rastrear os seus hábitos de navegação, por exemplo, para lhe servir publicidade de interesse nos 
sites que visita. 
 
Recomendamos que consulte a ajuda do seu navegador para saber mais sobre as diferentes 
opções sobre como gerir os Cookies. Por favor, note que o bloqueio de Cookies pode afetar 
todas ou algumas das funcionalidades do nosso site. Para sua conveniência, abaixo fornecemos 
os links de ajuda ou configurações de Cookies dos principais navegadores: 
 

Microsoft Internet 
Explorer 11 

http://windows.microsoft.com/pt-pt/internet-explorer/delete-

manage-cookies#ie=ie-11 

Microsoft Edge http://windows.microsoft.com/pt-xl/windows-10/edge-privacy-faq 

Apple Safari 8 
(Yosemite) 

https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=pt_PT 
 

Apple Safari 9 (El 
Capitan) e seguinte 

https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=pt_PT 

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt 

Mozilla Firefox 

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-
que-los-sitios-we 
 
https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar cookies 

 
Os links acima podem ser atualizados pelas empresas que desenvolveram estes navegadores. 
A DANONE fará todos os esforços razoáveis para manter a lista acima devidamente atualizada. 
No entanto, se algum link não funcionar ou não for atualizado, pode ir ao menu "Ajuda" do seu 
navegador. 
 
Se quiser ter um maior controlo sobre a instalação de Cookies, pode instalar programas ou add-
ons no seu navegador, conhecido como ferramentas "Não Rastrear", que lhe permitirão escolher 
quais os Cookies que pretende permitir. 
 
4. Opor-se à instalação de Cookies de fornecedores 
 
Quando visita o nosso site pela primeira vez, oferecemos-lhe a possibilidade de configurar quais 
os Cookies que pretende instalar. Pode opor-se à instalação de qualquer categoria de Cookies, 
com exceção dos técnicos, que são necessários para o bom funcionamento do website.  
 
Além disso, como indicado na secção anterior, o Utilizador pode, a qualquer momento, rejeitar a 
instalação de um determinado tipo de Cookies, como publicidade e Cookies de terceiros, através 
da configuração do próprio navegador.  
 
Se através do ecrã de configuração inicial aceitou a instalação de uma categoria específica de 
Cookies e posteriormente pretender opor-se à sua instalação ou manutenção, deve eliminar os 
Cookies já instalados através da configuração do navegador e reconfigurar os que permitem a 
sua instalação. 
 
Por favor, note que se em qualquer momento eliminar Cookies do seu navegador, as suas 
preferências de opt-out dos fornecedores acima podem ser eliminadas, pelo que terá de se opor 
novamente à sua instalação. 
 


