O que são cookies?
O sítio web de Viva Marketing (daqui em diante “Web”) utiliza cookies. Os cookies são ficheiros
enviados ao navegador através de um servidor web para registar as atividades do Utilizador numa
determinada web. A principal finalidade dos cookies é conceder ao utilizador um acesso mais rápido aos
serviços pretendidos. Adicionalmente, os cookies personalizam os serviços que oferece a Web,
facilitando e oferecendo a cada utilizador informação que é do seu interesse ou que pode ser do seu
interesse, atendendo ao uso que faz dos serviços.

A Web utiliza cookies para personalizar e facilitar ao máximo a navegação do utilizador. Os cookies são
associados unicamente a um utilizador anónimo e ao seu computador, sem dar referências que
permitam deduzir os dados pessoais do utilizador. O utilizador poderá configurar o seu navegador para
ser notificado e poder recusar a instalação de Cookies enviados para a Web, sem que isso impeça o
utilizador de aceder aos seus conteúdos. No entanto, queremos alertar que, neste caso, a qualidade de
funcionamento da página web pode ser afetada.

Os utilizadores registados, aqueles que se registem ou que iniciem sessão, poderão beneficiar de
serviços mais personalizados e orientados ao seu perfil, graças à combinação dos dados armazenados
nos cookies com os dados pessoais utilizados no momento do registo. Estes utilizadores autorizam
expressamente o uso desta informação para a finalidade indicada, sem prejuízo do seu direito de
recusar ou desativar o uso de cookies.

De igual modo, a Web poderá saber quais os serviços solicitados pelos utilizadores com o intuito de
facilitar ou oferecer informação adequada aos gostos e preferências de cada utilizador.

Que tipos de cookies existem?
Os Cookies, em função da sua Permanência, podem dividir-se em:


“Cookies de sessão”: Os primeiros expiram quando o utilizador fecha o navegador.



“Cookies persistentes”. Os segundos expiram dependendo de quando se cumpra o objetivo a
que se destinam (por exemplo, para que o utilizador se mantenha identificado nos Serviços) ou
quando sejam eliminados manualmente.

Em função do seu Objetivo, os Cookies podem classificar-se da seguinte forma:


Cookies de desempenho: Este tipo de Cookie memoriza as suas preferências nas ferramentas
que se encontram nos serviços, o que significa que não tem que voltar a configurar o serviço
cada vez que visita a página. Nesta tipologia incluem-se, por exemplo:



o

Configurações de volume de reprodutores de vídeo ou som.

o

Velocidades de transmissão de vídeo que sejam compatíveis com o seu navegador.

Cookies de geolocalização: Estes Cookies são utilizados para averiguar em que país se encontra
quando solicita um serviço. Estes cookies são totalmente anónimos e só se utilizam para ajudar
a orientar o conteúdo à sua localização.



Cookies de registo: Os Cookies de registo são criados quando o utilizador faz o registo ou,
posteriormente, quando abre a sessão, sendo utilizados para identificá-lo nos serviços com os
seguintes objetivos:
o

Manter o utilizador identificado para que, se este fechar o serviço, o navegador ou o
computador e, noutro momento ou noutro dia voltar a entrar nesse serviço, possa
continuar identificado, facilitando assim a sua navegação sem ter que identificar-se
novamente. Esta funcionalidade pode ser eliminada se o utilizador selecionar a opção
“fechar sessão”, o que faz com que este cookie seja eliminado e na próxima vez que
aceder ao serviço, o utilizador terá que iniciar sessão para estar identificado.

o

Comprovar se o utilizador está autorizado a aceder a certos serviços, como por
exemplo, para participar num concurso.



Cookies analíticos: sempre que um Utilizador acede a um serviço, uma ferramenta de um
fornecedor externo gera um Cookie analítico no computador do utilizador. Este cookie, que é
criado apenas na visita, serve para identificar de forma anónima o visitante nas suas próximas
visitas aos serviços da Web. Os principais objetivos são:
o

Permitir a identificação anónima dos utilizadores que navegam no site através deste
“cookie” (identifica navegadores e dispositivos, não pessoas) e, deste modo,
contabilizar o número aproximado de visitantes e a sua tendência ao longo do tempo.

o

Identificar de forma anónima os conteúdos mais visitados e, portanto, mais atrativos
para os utilizadores.

o

Saber se o utilizador que está a aceder é novo ou se repete a visita.

o

Importante: Salvo se o utilizador decidir registar-se num serviço da Web, o “Cookie”
nunca irá associado a nenhum dado de caráter pessoal que possa identificá-lo. Estes
Cookies serão utilizados unicamente para fins estatísticos que ajudem a melhorar a
experiência dos utilizadores no site.



Cookies de publicidade comportamental: Este tipo de “Cookies” permite ampliar a informação dos
anúncios mostrados a cada utilizador anónimo nos Serviços da Web. Entre outros, utiliza-se para
guardar a duração ou frequência de visualização de posições publicitárias, a interação com as
mesmas, os padrões de navegação e/ou comportamentos do utilizador, uma vez que ajudam a
definir um perfil de interesse publicitário. Isto permite oferecer publicidade orientada aos
interesses do utilizador.



Cookies publicitários de terceiros: Além da publicidade gerida pela Web nos seus Serviços, a Web
oferece aos seus anunciantes a opção de oferecer anúncios através de terceiros (“Adservers”).

Deste modo, estes terceiros podem armazenar Cookies enviados a partir dos Serviços da Web,
procedentes dos navegadores dos utilizadores, bem como aceder aos dados que neles se guardam.

Adicionalmente, no âmbito da propriedade, os Cookies podem classificar-se da seguinte forma:


Próprios: São aqueles que são enviados para o equipamento terminal do utilizador a partir de um
equipamento ou domínio gerido pelo próprio editor e a partir de onde se presta o serviço solicitado
pelo utilizador.



De terceiros: São aqueles que se enviam ao equipamento terminal do utilizador, a partir de um
equipamento ou domínio que não é gerido pelo editor, mas sim por outra entidade que trata os
dados obtidos através dos cookies.

Que cookies utilizamos nesta web?
Os cookies que utilizamos na nossa página web são:


Cookies de Registo



Cookies Analíticos: Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=es



Cookies Próprios

NOME

TIPO
Próprios

PRÓPRIOS
DOMÍNIO
VALIDADE
www.escapadelasdrink6.pt

FUNÇÃO
Permitem ao utilizador
navegar através de uma
página web e a utilização
das diferentes opções ou
serviços que nela existem,
como
por
exemplo,
controlar o tráfego e a
comunicação de dados,
identificar a sessão, o
registo, utilizar elementos
de segurança durante a
navegação.

Nome

Domínio

Validade

Função

Opt-out

__utma

google.com

Dois anos a contar da data de
configuração ou atualização

Utiliza-se para diferenciar
utilizadores e sessões.

Opt-out

google.com

30 minutos a contar da data
de configuração ou
atualização

Utiliza-se para
determinar novas sessões
ou visitas

Opt-out

__utmb

__utmc

__utmz

google.com

Fim da sessão do navegador

Não se usa em ga.js.
Anteriormente, este
cookie era utilizado
juntamente com o
cookie __utmb para
determinar se o utilizador
estava numa nova sessão
ou visita.

google.com

Seis meses a contar da data
de configuração ou
atualização

Armazena a origem do
tráfego ou campanha que
explica de que modo o
utilizador chegou à web.

Opt-out

Opt-out

Para mais informação sobre os cookies de terceiros que utilizamos, pode consultar a seguinte Política
de Privacidade:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es&gl=es.

Como desativar os Cookies?
Normalmente, é possível deixar de aceitar os Cookies do navegador ou deixar de aceitar os Cookies de
um Serviço em particular.
Todos os navegadores modernos permitem alterar a configuração de Cookies. Geralmente, estes ajustes
podem ser encontrados nas “opções” ou “preferências” no menu do seu navegador.
Pode também configurar o seu navegador ou o seu servidor de correio eletrónico, bem como instalar
programas gratuitos que impeçam a instalação de eventuais “Web bugs” ao abrir um e-mail.
A Web oferece informação para que o Utilizador saiba os passos a seguir para aceder ao menu de
configuração de cookies e também sobre a navegação privada em cada um dos navegadores principais.

Recomendamos-lhe que consulte a informação de ajuda do seu navegador ou que aceda às páginas web
de ajuda dos principais Navegadores:
-

Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrearpreferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we.

-

Safari: https://support.apple.com/es-es/HT201265.

-

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies.

-

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es.

A Política de Cookies pode sofrer alterações?
A Web pode modificar a Política de Cookies de acordo com os requisitos legais, regulamentares, ou com
o intuito de adaptar esta política às diretrizes da Agência Espanhola de Proteção de Dados, pelo que se
aconselha os utilizadores a consulta periódica da política de privacidade.

Informação sobre o tratamento de dados pessoais

Responsável pelos dados
DRINK6 IBERIA S.L.U.
Domicílio Fiscal: Gaztambide 47 1 dcha., 28015 Madrid (MADRID)
Telefone: +34609773163
DPO: belen@drink6.es.
Base jurídica
Base legal para o tratamento dos seus dados pessoais, com o consentimento para o uso dos cookies
acima descritos.
Conservação
Os dados pessoais recolhidos serão conservados por um período de 3 anos, a contar da data de
finalização dos períodos de validade dos cookies, que especificamos na seguinte tabela:

Titular e finalidade

Google (analíticas)

Cookies

Prazo de conservação

_ga

2 anos ou atualização

_gid

24 horas

_gat

1 minuto

Destinatários
Os seus dados pessoais, no caso de cookies analíticos e de publicidade, são comunicados às entidades
proprietárias destes cookies em concreto.

Direitos do utilizador
Na qualidade de titular dos seus dados pessoais, a legislação atual concede-lhe uma série de direitos
que a seguir enumeramos:



Direito de solicitar o acesso aos seus dados pessoais.



Direito de retificar os dados que considere imprecisos ou de eliminá-los, se estes já não forem
necessários para cumprir o propósito ao qual se destinavam.



Direito de oposição ao tratamento de dados e de sujeitar-se a decisões baseadas em processos de
tratamento automatizados, incluindo a criação de perfis.



Direito de solicitar a limitação do tratamento de dados se:
o

Entender que os dados devem ser retificados e se desejar que o tratamento seja limitado
até obter uma resposta à sua petição.

o

O tratamento realizado não estiver em conformidade com a legislação atual mas não quiser
que eliminemos os seus dados.

o

Os Seus dados já não forem necessários para cumprir a finalidade para a qual foram
armazenados mas não pretende que sejam eliminados.

Se exercer esse direito, a conservação dos dados será bloqueada e só serão processados com o seu
consentimento expresso; se forem necessários para a formulação ou realização de reclamações; se
forem necessários por motivos de interesse público ou para a proteção de interesses de terceiros.


Direito à portabilidade dos seus dados, tendo o direito de receber por parte da pessoa responsável
pelo tratamento, de forma ordenada e estruturada, todos os dados que estão a ser processados
nesse momento.

Poderá exercer os seus direitos de proteção de dados pessoais enviando uma comunicação por escrito
para a morada C/ Gaztambide 47 1 right, 28015, Madrid (Espanha) ou para o e-mail belen@drink6.es,
incluindo nos dois casos fotocópia do seu cartão do cidadão ou outro documento de identificação
equivalente.
Segurança e atualização dos seus dados pessoais
Com o intuito de salvaguardar a segurança dos dados pessoais obtidos, a Drink6 adotou todas as
medidas de ordem técnica e organizacionais necessárias para evitar alterações, perdas e/ou
tratamentos ou acessos não autorizados, em conformidade com o disposto na legislação vigente.

Reclamações
Se entender que os seus dados pessoais não foram tratados corretamente pela Drink6, poderá dirigir a
sua reclamação para o e-mail: belen@drink6.es ou para a autoridade de proteção de dados
correspondente, sendo a Agência Espanhola de Proteção de Dados a entidade competente no território
espanhol .

Decisões automatizadas
Não estará sujeito a decisões automatizadas com base nos dados pessoais recolhidos sobre si.

Revogação do consentimento
Poderá, em qualquer momento, revogar o consentimento dado para o tratamento dos seus dados
pessoais, no que diz respeito aos fins acima descritos, enviando uma notificação para a morada C/
Gaztambide 47 1 right, 28015 Madrid (Espanha) ou para o e-mail belen@drink6.es.
Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar esta política em qualquer momento, bastando para
isso publicar uma notificação na qual informamos que estão a ser feitas alterações ou através do envio
de um email aos visitantes registados, solicitando o seu consentimento para cada modificação.
Se tiver dúvidas sobre a nossa Política de Cookies ou se desejar obter mais informação, poderá
contactar-nos através do seguinte e-mail: belen@drink6.es.
Poderá também encontrar mais informação no "Guia de utilização de cookies" da Agência Espanhola de
Proteção de Dados.

