
Política de Cookies 
 
 

O que são os Cookies? 
Os Cookies são pequenos ficheiros de texto que contém informação anónima que é gravada no 
teu dispositivo de acesso pelo website através do seu browser, retendo apenas informação 
relacionada com as preferências, não incluindo, como tal, os dados pessoais. 
  
Para que servem os Cookies? 
Os Cookies são muito utilizados na internet para assegurar o funcionamento dos websites 
online e também para fornecer informação importante aos gestores dos mesmos, permitindo 
ao mesmo tempo melhorar a navegação tornando-a mais rápida e eficiente. 
  
Como gerir os Cookies? 
Os Cookies podem ser geridos por ti diretamente através das definições do teu browser 
(programa que utilizas para navegar na internet). Segue o link associado ao browser que 
utilizas para saberes como podes alterar as definições dos teus Cookies: 
  

• Google Chrome - Apoio ChromeTM; 

• Mozilla Firefox - Apoio Firefox; 

• Apple Safari - Apoio Safari; 

• Microsoft Internet Explorer - Apoio Internet Explorer; 

• Microsoft Edge - Apoio Microsoft Edge. 
  
Para outros browsers não indicados procura na opção de Ajuda do próprio software. 
 
Tipos de Cookies utilizadas a partir da utilização normal do Site 

• Cookies de ID da Sessão do Utilizador - são utilizados pelo Site para armazenar 
informações respeitantes a um formulário preenchido; 

• Cookies estritamente necessários - são cruciais para navegar no Site e utilizar todas as 
suas funcionalidades, identificando pessoalmente o utilizador. Sem estes Cookies, as 
funcionalidades não funcionarão corretamente; 

• Cookies de funcionalidade - são utilizados para facilitar a navegação. Armazenam 
determinadas preferências do utilizador (idioma, nome de utilizador, país, etc.); 

• Cookies de medição de audiência - são utilizados pelo Site para estabelecer estatísticas 
anónimas e volumes de tráfego. Permitem-nos reconhecer e contabilizar o número de 
visitantes e ver o modo como os visitantes se movem pelo Site durante a sua utilização 
do mesmo. Isto ajuda-nos a melhorar o funcionamento do nosso Site, por exemplo, 
assegurando que os utilizadores encontram facilmente o que precisam;  

• Cookies direcionados - permitem o envio ao utilizador de publicidade direcionada com 
base nos respetivos interesses. O utilizador fica informado de que dispõe, a qualquer 
momento, de um direito de acesso aos respetivos dados pessoais no que respeita a 
cookies e de um direito de oposição que permite ao utilizador aceitar ou recusar os 
Cookies.  

Outros Cookies 
Ao navegar nesta plataforma poderás ainda receber outros Cookies, nomeadamente os que 
são colocados por plataformas externas como o YouTube, Facebook, Instagram ou outras, bem 
como Cookies colocados pela ferramenta Google Analytics ou outras, que possamos utilizar 
para obter informação estatística sobre a utilização do site. Caso não pretendas aceitar os 

https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pt-%20PT&hlrm=en&answer=95647
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pt_PT
https://windows.microsoft.com/pt-PT/windows7/Block-enable-or-allow-%20cookies
https://support.microsoft.com/pt-pt/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy


Cookies do Google Analytics vê como podes rejeitar os mesmos em Não aceitar Cookies 
Google Analytics. 
  
Cookies em emails 
Ao receberes um email nosso é possível que o mesmo faça também uso de Cookies para 
sabermos se o email foi lido ou clicado. Caso pretendas poderás cancelar o envio destes emails 
a qualquer momento. 
  
Se pretenderes saber mais sobre Cookies sugerimos que visites http://www.aboutCookies.org/ 
Caso tenhas alguma dúvida sobre a informação constante nesta página podes contactar-nos 
através do email welcome.pt@pernod-ricard.com. 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None
http://www.aboutcookies.org/

