1. O que são cookies?

Um cookie é um pequeno ficheiro de dados que alguns sites escrevem no disco rígido quando
os visita. Um cookie pode conter informação como um identificador de utilizador que o site usa
para verificar as páginas que visita, mas a única informação pessoal que um cookie pode conter
é aquela que for fornecida por si. Um cookie não pode ler dados do seu disco rígido ou ler outros
cookies criados por outros sites. Algumas partes do nosso sítio usam cookies para fazer o rastreio
das páginas que consulta. Utilizamos esta informação para verificar a utilidade e facilidade de
utilização do nosso site e para verificar se tem permissão de aceder a determinados serviços.
Se preferir não receber cookies quando visitar o nosso site, pode configurar o seu programa de
navegação (“browser”) para avisar antes de registar um cookie no seu disco rígido e recusá-lo
quando é alertado da sua presença. Também pode recusar todos os cookies se configurar o seu
programa de navegação nesse sentido, embora se o fizer pode não conseguir consultar algumas
secções do nosso site.
Poderá ficar a saber mais sobre quais os Cookies que utilizados a partir da lista que se encontra
disponibilizada infra. A Bel Portuga, compromete-se a atualizar a listagem, pelo que a mesma
poderá não refletir, a todo o momento, os Cookies realmente em utilização.
Poderemos também utilzar web beacon, tags ou scripts no nosso website ou nos e-mails
enviados pela Bel Portugal, de modo a melhor compreendermos os padrões de utilização da
nossa página e cujos resultados poderão ser reportados com base em serviços de terceiros,
mediante dados individuais ou agregados.
Para mais informações sobre cookies poderá consultar duas plataformas que disponibilizam
informação mais detalhada sobre cookies e que não possuem qualquer tipo de relação comercial
ou
jurídica
com
a
Bel
Portugal:
http://www.allboutcookies.org
ou
https://www.aboutcookies.org/.

2. Porquê utilizar cookies
A utilização de cookies é praticamente universal em todos os websites, não prejudica de forma
algma os dispositivos (computadores, tablets, telemóveis) em que são armazenados e permitem
uma melhor experiência de utilização das próprias plataformas tanto em termos de
performance, como em termos de navegação, uma vez que os conteúdos disponibilizados
podem muito mais orientados às reais necessidades e expectativas dos utilizadores.
Os cookies permitem, assim, que o website memorize informações sobre a sua visita, como o
seu idioma preferido, a sua localização, a recorrência das sua sessões de outras variáveis que
consideramos como relevantes para tornar a sua experiência de pesquisa muito mais
confortável e eficiente.

3. Cookies utilizados

A Bel Portugal detalha, de seguida, a informação relativa aos cookies utilizados no website, bem
como identifica quais as entidades parceiras que se encontram autorizadas a colocar Cookies na
nossa plataforma (explanando, de forma individual, a mais-valia de contemplar estes parceiros
na nossa plataforma).
O website da Bel Portugal, ou os e-mails enviados pela Bel Portugal, poderão conter links para
outros websites ou aplicações, incluindo dos nosssos parceiros. Caso acede a um desses links ou
aplicações, por favor tenha em consideração que as respetivas Políticas de Cookies são da
exclusiva responsabilidade das entidades que as gerem. Por este motivo, leia as Políticas de
Cookies de outras plataformas ou aplicações antes de as utilizar.
A Bel Portugal utiliza três tipos de cookies no seu website:
a. Cookies estritamente necessários
São esseciais para o bom funcionamento do site e não podem ser desativados. São configurados
para atender às funcionalidades mais básicas, tais como login seguro, definição das suas
preferências de privacidade, preenchimento de formulários... Pode configurar o seu navegador
de internet para desativar ou bloquear estes cookies, mas algumas partes do site poderão não
funcionar corretamente. Estes cookies não armazenam quaisquer dados pessoais.
b. Cookies de desempenho
São utilizados anonimamente para efeitos de criação e análise de estatíticas, no sentido de
permitir uma melhoria contínua do website e, desta forma, uma cada vez melhor experiência
de utilização.
A Bel Portugal utiliza estes cookies para fins de análise, utilizando o Google Analytics para melhor
se compreender como os clientes estão a utilizar a Plataforma, de modo a ajudar na gestão de
desempenho e design do website. A Google irá guardar esta informação, pelo que de modo a
que possa consultar a Política de Privacidade do Google deverá aceder a
google.com/intl/pt/policies/privacy.
c. Cookies de funcionalidade ou de preferência
Guardam as preferências do utilizador relativamente à utilização do website, para que não seja
necessário voltar a configurá-las sempre que a plataforma é visitada a partir do mesmo
dispositivo.
A Bel Portugal recorre a estes cookies, pelos seguintes motivos:
- Manter as configurações do website, tal como a sua preferência de idioma
- Facilitar a utilização da plataforma, por exemplo, ao pré-preencher determinados campos, com
base em navegações anteriores.
- Detetar se uma determinada funcionalidade já foi utilizada ou não (evitar, por exemplo, que
um mesmo formulário de contacto seja preenchido pelo mesmo utilizador)
- Satisfazer um pedido seu, como por exemplo, enviar um comentário
- Personalizar a experiência de navegação em www.babybel.pt, com destaques relevantes,
definidos com base nas suas pesquisas, visualizações e contactos anteriores.
4. Gestão de cookies

Os utilizadores podem sempre configurar os seus dispositivos e os browsers que utilizam para
aceitarem todos ou alguns cookies, para os notificarem sempre que um cookie é emitido, ou
para nunca receberem cookies.
Caso prefira restringir, bloquear ou eliminar cookies que a Bel Portugal utiliza nesta plataforma,
está automaticamente a considerar este website como uma entidade não "confiável", pelo que
parte significativa das funcionalidades disponibilizadas poderá não ter o comportamento
esperado.
O seu estado atual nesta plataforma da Bel Portugal é o que se encontra infra. Para editá-lo,
basta que altere o seu consentimento relativamente a cada uma das categorias de cookies que
o website utiliza:
I) Cookies estritamente necessários - Autoriza
II) Cookies de desempenho - Autoriza
III) Cookies de funcionalidade ou de referência - Autoriza

