DIVISÃO DE PRODUTOS PROFISSIONAIS
L’OREAL PORTUGAL
TABELA DE COOKIES
O QUE SÃO COOKIES?
Cookies são pequenos ficheiros de texto armazenados no seu equipamento (computador, tablet ou
telemóvel) quando está na Internet, incluindo nos websites do Grupo L’Oréal. Para mais informações,
por favor consulte as seguintes ligações eletrónicas: http://www.aboutcookies.org.

DESATIVAÇÃO DOS COOKIES
Pode facilmente ajustar as configurações do seu motor de busca no que respeita à ativação ou
desativação de cookies. Caso seja necessário, por favor consulte a Função de Ajuda no seu motor de
busca.
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 detalhado na Tabela de Cookies abaixo.

TIPO DE COOKIE

Cookies estritamente necessários

Cookies
estritamente
necessários

FUNÇÃO

NOME DO COOKIE

Necessário 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, registarse ou preencher
formulários.

OptanonConsent,
OptanonAlertBoxCl
osed,
SC_ANALYTICS_GLO
BAL_COOKIE

O QUE ACONTECE SE
NÃO OS ACTIVAR?

Estes cookies
podem
desativados.

não
ser
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Cookies Funcionais

Cookies
funcionais

Para funcionalidades lo.v.liveperson.net:
e
personalização LPSessionID, LPVisit
melhoradas.
orID, LPSIDnnnnnnnn, LPCKEYPodem ser instalados nnnnn, LPVID
por nós ou por outros where-tofornecedores cujos buy.co: __utmz, __
utmt_UAserviços
acrescentámos
às nnnnnnnn, __utmb,
__utmc, __utma
nossas páginas.

Todos ou alguns
destes
serviços
podem não funcionar
adequadamente.

Cookies de
sessão

Os cookies de sessão ASP.NET_SessionId
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.

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

São
automaticamente
eliminados quando
fecha o seu motor de
busca.
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Cookies de Publicidade e de Publicidade
Direccionada (Targetting)

Cookies dos
Social media

Cookies de
publicidade



Para partilhar os
nossos
conteúdos com
os seus amigos e
redes através de
uma variedade
de serviços de
social media que
acrescentámos
ao site
 Para aderir/dar
like utilizando as
referidas
ferramentas de
social media.
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.

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 do
nosso.

cdn.syndication.twi
mg.com: lang
Below you will find
links to these social
network policies :
Facebook https://w
ww.facebook.com/
about/privacy/
https://www.faceb
ook.com/help/cooki
es
Google
+ http://www.googl
e.com/intl/fr/polici
es/privacy/
Twitter https://sup
port.twitter.com/ar
ticles/20170518utilisation-descookies-et-destechnologiessimilaires-partwitter
Pinterest https://ab
out.pinterest.com/e
n/terms-service

Pode não conseguir
utilizar ou ver estas
ferramentas de
partilha e de
aderir/dar like às
nossas páginas
utilizando as
referidas
ferramentas dos
social media.

• 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
Direccionada
(Targetting)

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

Cookies analíticos e de desempenho

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

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.

icxid
facebook.com: datr
, x-src, fr, lu, locale
youtube.com: SID,
HSID, demographics
, VISITOR_INFO1_LI
VE, PREF, APISID, SS
ID, LOGIN_INFO, YS
C, SAPISID
twitter.com: auth_t
oken, twll, lang, __u
tmz, secure_session
, guest_id, __utma,
remember_checked
, remember_checke
d_on, __utmb,

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

_dc_gtm_UA744282481, _dc_gtm_UA22588495-1
google.co.uk: SAPIS
ID, HSID, SID, PREF,
NID, SSID, APISID

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

4

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.

lpTestCookiennnnn
nnn,
__olapicU,
_ga
lpcdn.lpsnmedia.ne
t: lpTestCookiennnn
nnnn
switchthelook.com:
__utmc, __utmz, _
_utma, __utmt, __u
tmb

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