POLÍTICA DE COOKIES
O que são “cookies”?
O que são “cookies”? Cookies são pequenos ficheiros de texto enviados a partir de um website ao navegador do utilizador. A cada visita
sucessiva os cookies são reenviados ao site que os originou (cookies originais ou, em inglês, first-party cookies) ou a outro website que
os reconhece (cookies de terceiros ou third-party cookies). Os cookies são muito úteis porque permitem aos websites identificarem o
dispositivo do utilizador. Eles têm várias funções, tais como possibilitar ao visitante uma navegação eficiente pelas páginas, lembrando
websites favoritos e, em geral, melhorando a experiência de navegação no espaço web. Eles também contribuem para garantir que o material
visualizado de publicidade on-line seja mais orientado de acordo com os interesses do utilizador (segmentação por comportamento).
Uso de cookies pe Rinascente
Assim como a maioria dos outros websites, nas visitas ao website da Rinascente também se inclui o uso de cookies para melhorar a
experiência do utilizador. Os cookies usados no website da Rinascente são “técnicos”, ou seja, visam a tornar a visita ao website mais
eficiente. Os cookies utilizados são:
- Cookies de sessão (ou técnicos): são temporários e permitem ao utilizador aceder a serviços personalizados e tirar o máximo proveito
das funcionalidades do site.
- Cookies de análise: são quer temporários, quer permanentes, e permitem recolher informações de forma agregada sobre o
comportamento do utilizador no site e, assim, melhorar a experiência e os conteúdos proporcionados. As informações recolhidas desta
forma não têm caráter pessoal dado que os dados são recolhidos e analisados de forma anónima. Utilizamos, nomeadamente, os Cookies
do Google Analytics de acordo com as regras presentes nesta página.
- Cookies sociais: são fornecidos diretamente pelos domínios das redes sociais que hospedamos através de links direcionados para
páginas oficiais, botões de partilha e links (vídeos e mapas inclusive). O uso destes botões, serviços e funcionalidades envolve a troca de
informações com esses sites, portanto, a gestão de informações e as formas como eliminá-las são regulamentadas
- Facebook
- Twitter
- Instagram
Não são utilizados cookies para fins de marketing (targetingcookie) para definir um perfil do comportamento do utilizador durante a
navegação.
Consultar o site da autoridade responsável para a proteção de dados http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/3118884 para eventuais análises mais aprofundadas sobre a legislação que regulamenta a matéria.
É possível ativar ou desativar todos os cookies ou parte dos mesmos, ou eliminar os cookies que já foram definidos, alterando as respetivas
configurações no menu de Ajuda do navegador de internet. Ao fazer isso, é importante saber que deixarão de estar disponíveis todos os
recursos interativos do site.
Aceitar ou recusar cookies é um direito
Ao navegar no nosso site, concorda-se implicitamente com a utilização dos cookies acima referidos. Como definição predefinida,
os navegadores geralmente aceitam o uso de cookies provenientes quer do nosso, quer de sites de terceiros. É possível alterar estas
configurações e escolher entre a aceitação incondicionada, a visualização de uma janela pop-up que requer uma ação explícita do utilizador
ou a rejeição indiscriminada dos cookies. Para gerir a utilização de cookies, é necessário alterar as configurações do browser, através da
respetiva barra de ferramentas. Seguem os links dos recursos que descrevem como gerir os cookies para os browsers mais populares:
- Mozilla Firefox: eliminar cookies; bloquear cookies dos sites
- Google Chrome: gestão de cookies
- Safari: gestão de cookies
- Internet Explorer: gestão de cookies
É possível desativar os cookies do Google Analytics visitando a página de web da Google (Google GaOptOut) e efetuando o download do
componente adicional para o browser utilizado.
Lembramos que ao alterar ou personalizar as preferências dos cookies, as mesmas devem ser configuradas para cada dispositivo e cada
browser utilizado para navegar na Internet.
Para permitir que o site funcione corretamente e poder tirar máximo proveito das funcionalidades e utilização, aconselhamos que aceite
utilizar o uso de cookies nossos e de terceiros.
Responsável pelo tratamento: la Rinascente S.p.A. via Washington 70 20146 Milano Telefono: 02 46771

www.rinascente.it

