POLÍTICA DA FRONERI SOBRE COOKIES
O nosso website www.milkaicecream.com/pt/ (o “Website”) utiliza uma
tecnologia denominada “cookies” com a finalidade de poder recolher informação
acerca da utilização do Website. A presente política de cookies tem por finalidade
informar o utilizador de forma clara e precisa sobre os cookies que são utilizados
no Website (a “Política de cookies”).

O que são cookies?
Os cookies são pequenos ficheiros de texto que os websites que visita colocam
no seu computador. Geralmente, são utilizados para que os websites funcionem,
ou funcionem de forma mais eficiente, assim como para proporcionar informação
aos proprietários do website.

Como e porque é que utilizamos cookies?
Os cookies são utilizados para melhorar a utilização e a funcionalidade dos
websites e para compreender melhor a utilização que os visitantes fazem do
nosso website e das ferramentas e serviços que nele são oferecidos. O
armazenamento dos cookies no seu computador representa uma forma simples
e cómoda de personalizar ou melhorar a sua experiência nos nossos websites e
tornar a sua visita seguinte mais agradável. Não utilizamos os cookies para
recolher informação pessoal, como o seu nome; contudo, podemos associar
informação incluída num cookie a informação pessoal recolhida sobre si de outro
modo (por ex., registo geral no website).

Como posso alterar a configuração dos cookies?
Pode alterar a configuração dos cookies (por ex., para que seja informado
quando forem enviados cookies para o seu computador) em qualquer momento.
Se o fizer, tenha em conta que é possível que não consiga registar-se no nosso
website ou utilizar outras funções que exijam o registo ou a recolha de dados.
Todas as alterações que forem realizadas na configuração dos cookies para este
website serão guardadas até que decida realizar novas alterações, caso mude
de opinião. Tenha em conta que pode aceder a esta página e à hiperligação em
qualquer momento, clicando em "Política de cookies" no rodapé deste website.

Que tipos de cookies utilizamos?
O nosso website utiliza os tipos de cookies abaixo.
Ao navegar por este website, são utilizados cookies de sessão e cookies
persistentes que, por sua vez, podem ser cookies próprios ou de terceiros.
Cookies de sessão
São cookies concebidos para recolher e armazenar dados enquanto o utilizador
acede a uma página Web. Costumam ser utilizados para armazenar informação
que só interessa conservar para a prestação do serviço solicitado pelo utilizador
numa só ocasião.

Cookies persistentes
São um tipo de cookies no qual os dados continuam armazenados no terminal e
aos quais é possível aceder e que é possível tratar durante um período definido
pelo responsável do cookie, e que pode ir de uns minutos a vários anos.
Cookies próprios
São cookies criados por este website e que apenas o próprio website pode ler.
No website www.milkaicecream.com/pt/, apenas são instalados cookies técnicos
que permitem ao utilizador a navegação através da Web.
Cookies de terceiros
São cookies criados por terceiros e que utilizamos para diferentes serviços (por
ex., análise do website).
O Google Analytics instala cookies com fins de análise para recolher informação
sobre a utilização do website por parte dos visitantes. Utilizam a informação para
elaborar relatórios e para melhorar o website. Os cookies recolhem informação
de forma anónima, que inclui o número de visitantes do website, o lugar de
origem dos visitantes do website e as páginas visitadas. Pode obter mais
informações
em https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/coo
kie-usage
Cookies de sessão
Nome

Finalidade

ASP.NET_Sessionid

Os websites da Froneri utilizam um cookie específico necessário para que
o seu software (ASP.NET) funcione corretamente: ASP.NET_SessionId.
Este cookie é utilizado para criar uma ID de sessão para o utilizador, de
modo que o sistema possa identificar o utilizador único e individual,
diferente de qualquer outra pessoa que estiver a navegar pelo website.
Esta informação não é utilizada nem armazenada fora dos sistemas da
Froneri e apenas é conservada temporariamente enquanto o utilizador
acede a páginas de contas e outras páginas que necessitem de um acesso
exclusivo e seguro. Sem esse cookie, esse acesso poderia não ser seguro,
pelo que é extremamente importante.

Cookies próprios
Nome

cookies_policy_317

Finalidade

Estes cookies são utilizados para recolher o consentimento do utilizador
sobre os cookies utilizados no website.

Cookies de terceiros
Nome

Finalidade

Google Analytics
(__utma, __utmb, __utmc, __utmz,
__utmt, __utmt_belt,
__utmt__nesglobalhqtag)

Estes cookies são utilizados para recolher informação sobre
a utilização do nosso website por parte dos visitantes.
Utilizamos a informação para elaborar relatórios e para
melhorar o website. Os cookies recolhem informação de
forma anónima, que inclui o número de visitantes do
website, o lugar de origem dos visitantes do website e as
páginas visitadas.

addthis.com

Estes cookies são colocados pela empresa AddThis, que
proporciona botões para partilhar nas redes sociais e
mostrar o website.

Facebook Social PlugIns

Este cookie é utilizado nos websites que incluem uma
hiperligação para partilhar no Facebook. É utilizado para
relembrar a informação de acesso ao Facebook, de modo
que não seja necessário introduzir a informação cada vez
que se utilize uma hiperligação de ligação ao Facebook
para iniciar sessão. Estes dados de cookies são
armazenados nos servidores do Facebook e não nos da
Froneri.

Desativação ou eliminação dos cookies
A maioria dos navegadores da Internet permite gerir, em qualquer momento, as
preferências do utilizador sobre a utilização dos cookies. O utilizador pode ajustar
o seu navegador para que recuse cookies ou elimine determinados cookies,
segundo o seu critério.
Para a configuração dos nossos cookies e os de terceiros, o utilizador pode
aceder a:
Mozilla Firefox: informação: https://support.mozilla.org/pt-PT/kb/cookies-informacoesque-os-websites-armazenam-no-s#w_o-que-ae-um-cookie

Google
Chrome: informação: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt
Internet Explorer: informação: https://support.microsoft.com/ptpt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari: informação: http://www.apple.com/legal/privacy/pt/cookies/
Opera: informação: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Como posso revogar o meu consentimento para a
utilização de cookies?
O utilizador pode revogar o seu consentimento para a utilização de cookies
próprios ou de terceiros no seu navegador através das opções de configuração
ou através das seguintes hiperligações:
Google Analytics (“opt-out”):
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None
Google (“opt-out”): http://www.google.com/ads/preferences/html/optout.html?hl=es
Addthis (“opt-out”): http://www.addthis.com/privacy/opt-out
Se o fizer, tenha em conta que é possível que não consiga registar-se no nosso
website ou utilizar outras funções que exijam o registo ou a recolha de dados.
Todas as alterações que forem realizadas na configuração dos cookies para este
website serão guardadas até que decida realizar novas alterações, caso mude
de opinião.

Atualizações e alterações na Política de cookies
A FRONERI IBERIA, S.A. pode alterar esta Política de cookies em função de
novas exigências legislativas, regulamentares ou com a finalidade de adaptar
essa política às instruções ditadas pela Agência espanhola de proteção de
dados.
Quando ocorrerem alterações significativas nesta Política de cookies, o utilizador
será informado ou através de um aviso na página Web do editor, ou através de
correio eletrónico para os utilizadores registados.
Se desejar mais informação sobre a utilização que fazemos dos cookies, pode
enviar-nos um e-mail a Servicio.Consumidor@es.froneri.com.

