POLÍTICA DE COOKIES
1. O que são cookies?
O sítio web da FERRERO IBÉRICA, S.A. www.kinder.pt (“Kinder”) utiliza cookies.
Os cookies são umas pequenas porções de informação que se armazenam no seu navegador (browser) quando
acede ao nosso sítio web. Os cookies ajudam-no a lembrar as suas preferências e a adaptar a visita ao sítio web de
uma forma mais satisfatória, para assim obter uma melhor experiência online nas suas visitas ao sítio web da Kinder.
A decisão da utilização de cookies é pessoal, se não desejar tê-los deverá bloqueá-los no seu navegador.

2. Tipos de cookies e finalidades.
Ao navegar no nosso sítio web utilizam-se cookies de sessão e cookies persistentes que, por seu turno, podem ser
cookies próprios ou de terceiros.
Os cookies de sessão são apagados ao terminar a sessão.
Os cookies persistentes armazenam dados durante um período de tempo superior, que pode oscilar entre alguns
minutos e vários anos.
Os cookies próprios persistentes são os criados ou geridos pela Kinder, com o fim de poder habilitar a sua navegação corretamente e com o fim de personalizar a língua que escolheu para navegar no sítio web.
Os cookies persistentes de terceiros que se instalam no seu navegador são:
Fins de personalização (utilizados por Facebook): Para memorizar o tipo de navegador para futuras visitas e para
poder ver corretamente a página de Facebook. Mais informação:
https://www.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter
Fins técnicos (utilizados por Twitter): Cookies que permitem partilhar conteúdos através de redes sociais. Mais informação:
http://support.twitter.com/articles/20170521-el-uso-que-hace-twitter-de-cookies-y-tecnologias-similares#
Fins de análise (utilizadas por Google y Twitter): Cookies que permitem a medição da atividade do sítio web para a
elaboração de perfis da sua navegação. Estes cookies oferecem informação sobre o sítio web visitado e o tempo de
navegação, com a qual se elaboram estatísticas de visitas.
Informação: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

3. E se eu não autorizar os cookies?
Se decidir bloquear os cookies, isso fará com que algumas características e funcionalidades que lhe oferecemos no
sítio não funcionem corretamente. Ao bloqueá-los terá problemas de ligação durante a navegação ou não poderá
usufruir de um conteúdo personalizado. No entanto, se decidir bloquear os cookies terá de seguir as instruções do
seu navegador.

4. Desativação ou eliminação de Cookies.
Pode escolher que cookies quer que funcionem neste sítio web através da configuração do navegador; por exemplo:
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-enGoogle Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/
Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html]
Pode eliminar o seu contimento para a utilização de cookies no seu navegador através das indicações anteriores ou
através da instalação de um sistema de rejeição, (“opt-out”).
Google Analytics facilita-lhe esse sistema clicando aqui: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None
Deve ter em conta que algumas características dos conteúdos do sítio web www.kinder.pt só estão disponíveis se
permitir a instalação de cookies no seu navegador. Se decidir não aceitar ou bloquear determinados cookies, o sítio
web poderá não funcionar corretamente ou poderá não conseguir aceder a alguns serviços do mesmo.

5. Alterações da Política de Cookies.
A Kinder pode modificar esta Política de Cookies em função de novas exigências legislativas, regulamentares ou com
o fim de adaptar a mencionada política às instruções ditadas pela Agência Espanhola de Proteção de Dados. Quando
se produzam alterações significativas nesta Política de Cookies, comunicá-lo-emos através de um aviso informativo
no sítio web. Se desejar mais informações acerca do uso que fazemos com os cookies, pode enviar-nos um e-mail
para info@ferrero.pt.

