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ACCESS PORTUGAL 

POLÍTICA DE COOKIES 

Tal como em outros websites, este website utiliza uma tecnologia chamada "cookies" para recolher 

informações sobre a utilização deste website.  

Informamos que podemos instalar cookies no seu computador desde que tenha dado o seu 

consentimento prévio, exceto nos casos em que os cookies sejam necessários para a navegação neste 

website (cookies estritamente necessários). 

Para este fim, gostaríamos de salientar que a utilização de diferentes cookies no nosso website 

permite-nos distinguir o utilizador dos restantes utilizadores, personalizar o conteúdo publicitário que 

lhe é mostrado e identificar problemas no nosso website. Sempre que nos der o seu consentimento, 

utilizaremos cookies para que possamos saber mais sobre as suas preferências e para personalizar o 

nosso website de acordo com os seus interesses individuais. 

 

O QUE SÃO COOKIES? 

Cookies são pequenos ficheiros de texto armazenados no seu equipamento [computador, tablet ou 

telemóvel] incluídos nos websites do Grupo L’Oréal. 

Em geral, estas tecnologias podem servir uma variedade de objetivos, como por exemplo, identificá-

lo como utilizador, obter informações sobre os seus hábitos de navegação ou personalizar a forma 

como o conteúdo é exibido. Os usos específicos que fazemos destas tecnologias estão descritos 

abaixo. 

TIPOS DE COOKIES QUE UTILIZAMOS NOS NOSSOS WEBSITES 

Abaixo indicamos os tipos de cookies utilizados por este website, diferenciando-os de acordo com: (i) 
tipo, (ii) função e (iii) consequências da sua desativação. 

Pode obter informações específicas sobre: (i) cada um dos cookies que instalamos, o seu nome e 

descrição (se consentir), (ii) se tais cookies são cookies próprios ou de terceiros, identificando, se 

aplicável, esses terceiros e (iii) o período de armazenamento dos dados recolhidos através de 

cookies, na nossa Definição de Cookies, clicando no link no final da página com o nome "Definição 

de Cookies". 

 

 
TIPO DE COOKIE 

 

 
FUNÇÃO 

O QUE ACONTECE SE 
NÃO OS ATIVAR? 
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Cookies 

estritamente 
necessários 

Necessários para o funcionamento do 
website. São normalmente instalados 
apenas para dar resposta a ações 
efetuadas por si, que resultam num 
pedido de serviços, tais como para 
configurar as suas preferências de 
privacidade, registar-se ou preencher 
formulários. 

 
Estes cookies não podem 
ser desativados. 
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Cookies 
funcionais 

 

Para funcionalidades e personalização 
melhoradas. 

 

Podem ser instalados por nós ou por 
outros fornecedores cujos serviços 
acrescentámos às nossas páginas 

 
Todos ou alguns destes 
serviços podem não 
funcionar 
adequadamente. 

 
Cookies de 

sessão 

 
Os cookies de sessão permitem que o 
website que está a consultar conserve o 
registo dos seus movimentos de página 
para página, para que não lhe peçam 
novamente a mesma informação que já 
forneceu ao site. 
 
São automaticamente eliminados 
quando fecha o seu motor de busca 

 
Cada vez que abre uma 
nova página da Internet, 
o servidor onde essa 
página está armazenada 
vai tratá-lo como um 
visitante totalmente 
novo. 

 
Cookies de 

Redes Sociais 

Estes cookies servem para: 

• Partilhar os nossos conteúdos com 

os seus amigos e redes através de 

uma variedade de serviços de social 

media que acrescentámos ao site 

• Aderir/dar like utilizando as 
referidas ferramentas das redes 
sociais.  

São capazes de manter o registo do seu 
motor de busca através de outros sites 
e de criar um perfil com os seus 
interesses. Isto pode ter consequências 
quanto ao conteúdo e às mensagens 
que vê noutros websites que consulte..  

 

Pode não conseguir 
utilizar ou ver estas 
ferramentas de partilha e 
de aderir/dar like às 
nossas páginas utilizando 
as referidas ferramentas 
das redes sociais. 
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Cookies de 
publicidade 

 

Recolhem dados para lhe mostrar 
anúncios personalizados. Permitem 
igualmente limitar o número de 
mensagens a que estará exposto. Estes 
cookies também nos permitem medir o 
desempenho das nossas campanhas 
publicitárias, por exemplo os Sites 
consultados antes dos nossos. 

 
• Não estará exposto a 
mensagens publicitárias 
que venham de nós. Pode 
não usufruir das ofertas 
exclusivas para os nossos 
membros. 
• Ou o conteúdo da 
publicidade não será 
personalizado. Terá nesse 
caso uma oferta que será 
menos atrativa para si. 
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Cookies de 
Publicidade 
Direcionada 
(Targeting) 

 

Para permitir aos nossos parceiros 
publicitários que construam um perfil 
com os seus interesses e que lhe 
mostrem anúncios pertinentes noutros 
sites. 

 
Funcionam através da identificação do 
seu motor de busca e do equipamento 
de internet de forma única. 

 
Continuará a receber 
publicidade nos sites dos 
nossos parceiros, mas 
esta não será 
direcionada. 
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Cookies 

Analíticos 

 

Para contar as consultas da página e as 
respetivas origens para podermos 
medir e melhorar o desempenho do 
nosso site, pela utilização de um serviço 
disponibilizado pela Google Analytics. 

 

Seremos capazes de 
acompanhar e medir o 
desempenho do nosso 
site, o que pode resultar 
na disponibilização de 
uma experiência de 
menor qualidade. 

 
Cookies de 

desempenho 

 

Para contar as consultas da página e as 
respetivas origens para medir e 
melhorar o desempenho do nosso site. 
Para saber quais são as páginas mais e 
menos populares e ver como os 
utilizadores se movimentam no site. 

 

Não saberemos quando 
consultou o nosso site e 
seremos incapazes de 
acompanhar o seu 
desempenho, o que pode 
resultar na 
disponibilização de uma 
experiência de menor 
qualidade.  

 

DESATIVAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ELIMINAÇÃO DOS COOKIES 

Pode facilmente ajustar as configurações do seu motor de busca no que respeita à ativação ou 

desativação de cookies, assim como eliminá-los depois de instalados.  

Para mais informações sobre a forma de ajustar as configurações de cookies nos seguintes motores 

de busca, remetemos para o respetivo link: 

• Google Chrome: desativar Cookies em Google 

• Internet Explorer: desativar Cookies em Internet Explorer  

• Firefox: desativar cookies em Firefox 

• Safari para iPhone, iPad ou iPod touch: desativar cookies em Safari 

• Safari para MAC: desativar cookies em Safari 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.apple.com/es-es/HT201265
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
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Muitos cookies são usados para melhorar a utilização ou funcionalidade de websites/apps. Portanto, 

a desativação dos cookies pode impedi-lo de utilizar certas partes dos nossos websites/apps, de acordo 

com o que está detalhado na Tabela de Cookies acima.  

Também pode ativar, configurar ou desativar os cookies do nosso website na Definição de Cookies, 

fazendo clique no link que surge no final de cada página com o nome  “Definição de Cookies”. 

Note que, ao aceitar cookies de terceiros, terá de os eliminar das opções do motor de busca ou, 

quando apropriado, do sistema criado por esses terceiros para esse fim. 

 

TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS 

Não transferimos nem armazenamos os seus dados recolhidos através dos nossos próprios 

cookies fora do Espaço Económico Europeu. Pode consultar informação sobre as transferências 

para países terceiros que poderão ser realizadas por terceiros identificados na nossa Definição 

de Cookies nas suas respetivas políticas de cookies (poderá encontrar os links para as respetivas 

políticas clicando no link no final da página com o nome "Definição de Cookies"). 

DADOS PESSOAIS 

O uso de certos tipos de cookies implica, em alguns casos, o tratamento dos seus dados pessoais. 

O respetivo tratamento de dados pessoais estará sujeito ao descrito na Política de Privacidade website, 

onde poderá obter mais informação sobre o mesmo, incluindo os direitos de proteção de dados que 

lhe assistem. 

https://www.lorealaccess.com/legal_docs/PT/PP-PT.pdf

