POLÍTICA DE COOKIES

Por via da contratação dos serviços da Google LLC, a ADIFA obtém informações
técnicas do dispositivo do utilizador, sempre que este visite o website ou utilize
quaisquer outros meios ao seu dispor.
O QUE SÃO COOKIES
Os Cookies são ficheiros ou pequenos fragmentos de texto importados para o
computador ou qualquer outro dispositivo do utilizador e que recolhem
informações técnicas acerca da sua navegação em determinadas páginas web. Em
determinadas circunstâncias, os Cookies são instalados para facilitar a navegação
em determinados websites e que permitem guardar e recuperar informações
acerca dos hábitos de navegação de um utilizador ou do seu equipamento, e,
consoante a informação que contenham, a forma como utiliza os equipamentos,
podem ser usados para reconhecer o utilizador.
TIPOS DE COOKIES
Os Cookies utilizados na página web da ADIFA e por intermédio da contratação
dos serviços da Google LLC, podem ser classificados da seguinte forma:
i) Cookies de Análise – Permitem o acompanhamento e análise do comportamento
dos utilizadores do website aos quais estão vinculados. A informação recolhida
através deste tipo de cookies (incluindo o endereço de I.P.) é utilizada na mediação
da atividade do website e na elaboração de perfis de navegação dos utilizadores
do website, com o objetivo de introduzir melhorias na função de análise dos dados
de utilização dos utilizadores do serviço. Para mais informações consulte a página
http://www.google.com/intl/pt/analytics/.
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ii) Cookies estritamente necessários – Os que permitem a navegação no website,
bem como aceder a áreas seguras do website. Sem estes cookies os serviços
requeridos não podem ser prestados.
ii) Cookies de funcionalidade – Estes cookies permitem a memorização de
informações que alteram o comportamento e o aspeto do website, guardando as
preferências do utilizador relativamente à utilização do website para que não seja
necessário voltar a configurar o site cada vez que o visita. A perda de informações
armazenadas num Cookie de funcionalidade ou preferência, pode tornar a
experiência do website menos funcional, mas não deverá impedir o seu
funcionamento.
iv) Cookies de sessão – São cookies temporários que permanecem no arquivo de
cookies do browser até sair do website. A informação obtida por estes cookies
serve para analisar o padrão de tráfego na web, permitindo identificar problemas
e obter uma melhor experiência de navegação. Bloquear ou inutilizar estes cookies
não torna o website inutilizável.
v) Cookies de segurança – Os cookies de segurança são utilizados para autenticar
utilizadores, evitar a utilização fraudulenta de credenciais de início de sessão e
proteger dados de pessoas não autorizadas.
vi) Cookies para processos – Os cookies de processo ajudam o website a funcionar
e a disponibilizar os serviços para o utilizador, como navegar em páginas web ou
aceder a páginas seguras do website. Sem estes cookies, o website não consegue
funcionar corretamente.
vii) Cookies de publicidade – Os cookies de publicidade direcionam a publicidade
em função dos interesses de cada utilizador, por forma a direcionar as campanhas
publicitárias, tendo em conta as preferências dos utilizadores, sendo que, além
disso, limitam a quantidade de vezes que vê o anúncio, ajudando a medir a eficácia
da publicidade e o sucesso da organização do website.
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viii) Cookies de conversão – Estes cookies destinam-se a ajudar os anunciantes a
determinar o número de pessoas que clicam nos seus anúncios e acabam por
comprar os seus produtos. Por outro lado, permitem que o Google e o anunciante
afiram quem clicou no anúncio e visitou posteriormente o site do anunciante.
GERIR, LIMPAR OU ATIVAR OS COOKIES
O utilizador pode optar por eliminar, bloquear ou ativar alguns cookies e definir as
suas preferências para determinados websites.
Pode configurar o seu browser para aceitar, apagar ou recusar cookies, acedendo
ao menu “opções” ou “preferências” de acordo com o seu browser utilizado.
No entanto, isso pode comprometer a forma como interage com o website,
impedir ou dificultar a execução de determinadas tarefas ou funcionalidades.
RESPONSABILIDADE
A ADIFA salienta que a variação de Cookies que possa surgir no website pode não
estar relacionada com a gestão e manutenção do mesmo, pelo que, são efetuadas
revisões regulares com vista a adaptar a sua política de Cookies.
A presente política de Cookies será igualmente adaptada em função das eventuais
alterações ou atualizações que venham a ser introduzidas pela Google LLC.
A ADIFA não assume qualquer responsabilidade por problemas legais ou técnicos
causados pelo incumprimento por parte do utilizador das recomendações
indicadas. A presente comunicação destina-se à utilização pelos utilizadores, não
devendo ser utilizada para qualquer outra finalidade.
A ADIFA não se responsabiliza pela veracidade e conteúdo das políticas de
privacidade de terceiros, designadamente, da Google LLC, incluídas na presente
política de Cookies.
Em caso de dúvida relativamente à presente Política de Cookies, contacte-nos
através dos seguintes pontos de contacto:
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ADIFA – Associação de Distribuidores Farmacêuticos, com sede na
Avenida da República n.º 50 - 2.º piso, 1050-196 Lisboa;
Endereço de correio eletrónico: geral@adifa.pt.
Última Revisão: janeiro de 2020 (v.1.0)
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