
Política  de  cookies    
Bem-Vindo    
  
Bem-vindo a https://passatemposfamilia.pt/que é propriedade da Johnson & Johnson Limitada. Através desta 
política de cookies, pretendemos informá-lo sobre as nossas práticas relativas à recolha de dados que 
disponibiliza quando visita o nosso site, através de cookies e outras tecnologias de rastreamento.   

Regras  Gerais  de  Consentimento  de  Cookies  
  
A legislação da União europeia exige que as organizações que coloquem cookies, através dos seus sites, nos 
computadores dos utilizadores obtenham o seu “consentimento”, após terem fornecido aos utilizadores 
informações claras e completas de como os cookies são utilizados nos sites.     
  
Nestes termos, e de modo a cumprir esta obrigação, adotámos quatro medidas:  
  
(i) Identificámos os cookies e outras tecnologias de rastreamento utilizados neste site, as respetivas 
finalidades, assim como demais informação relacionada, tal como o prazo de conservação e o tipo de cookies – 
se se tratam de cookies da companhia ou de terceiros.   
  
(ii) Avaliámos o impacto ao nível da privacidade destes cookies na expectativa de privacidade dos utilizadores, 
com base na informação recolhida na alínea (i) acima.  
  
(iii) Disponibilizámos informação “clara e completa” sobre os cookies utilizados, na medida adequada tendo em 
consideração o impacto de cada cookie (Ver Configurações de Cookies).  
  
(iv) Utilizámos uma estratégia adequada para obtenção de consentimento para os cookies, tendo em conta a 
sua utilização e impacto. Certos tipos de cookies podem beneficiar de isenções legais e, quando for o caso, o 
consentimento não será exigido para estes cookies.    
  
Estratégias  de  Consentimento  utilizadas  neste  Site  
  
As normas Europeias para a obtenção de consentimento relativamente à utilização de cookies e tecnologias 
similares de rastreamento (como o rastreamento de pixels e scripts site) (“cookies”) continuam a evoluir e, 
ainda que as estratégias de obtenção de consentimento prévio e expresso ( “opt-in”) representem, da 
perspetiva legal, a solução mais robusta para a obtenção de consentimento, podem prejudicar a experiência do 
utilizador, assim como a recolha legítima de dados através do site em causa.  
  
Como alternativa, as estratégias de consentimento implícito permitem-nos presumir o consentimento quando 
os utilizadores não tenham recusado os cookies (“opt-out”), após a disponibilização de informação simples e 
facilmente acessível acerca dos cookies e dos mecanismos de controlo e gestão dos cookies (consulte as 
Definições de Cookies). Estes mecanismos permitem aos utilizadores aceitar ou a recusar os cookies utilizados 
no site.  
  
A estratégia de consentimento apropriada dependerá do impacto ao nível da privacidade do cookie, tendo em 
consideração: 
 
Quem coloca o cookie (se a companhia ou um terceiro)   
Quais os dados que o cookie recolhe 
Quais as finalidades 
Qual o prazo de conservação 
Natureza do site no qual é utilizado.  

 



Para os cookies que exigem o consentimento, seguimos uma abordagem de três níveis: 

Para cookies com um impacto baixo ao nível da privacidade: prestamos informação na Política de 
Cookies e disponibilizamos mecanismos de opt-out de fácil implementação, presumindo o consentimento dos 
utilizadores quando não recusem cookies.  

Para	  cookies	  com um impacto médio ao nível da privacidade:	  adotamos	  a	  mesma	  estratégia	  utilizada	  
para	  os	  cookies	  com	  um	  impacto	  baixo	  ao	  nível	  da	  privacidade,	  disponibilizando	  informação	  contextualizada	  
acerca	  da	  utilização	  de	  cookies	  nos	  campos	  apropriados	  dos	  sites	  (ex.,	  prestando	  informação	  de	  cookies	  no	  
âmbito	  de	  publicidade	  direcionada	  ou	  outras	  funcionalidades	  do	  site	  dependentes	  desses	  cookies)	  

Para	  cookies	  com um impacto elevado ao nível da privacidade:	  implementamos	  uma	  estratégia	  de	  
consentimento	  prévio	  (por	  exemplo,	  o	  uso	  de	  um	  banner	  /	  pop-‐up	  solicitando	  o	  consentimento	  dos	  
utilizadores	  antes	  da	  utilização	  dos	  cookies).	  	  	  

Consentimento	  prévio	  para	  sites	  direcionados	  a	  utilizadores	  com	  determinados	  problemas	  de	  saúde:	  Este	  
site	  é	  direcionado	  a	  utilizadores	  com	  problemas	  específicos	  de	  saúde.	  Como	  os	  dados	  relacionados	  com	  a	  
saúde	  são	  considerados	  como	  “dados	  sensíveis”	  para	  efeitos	  das	  leis	  de	  proteção	  de	  dados	  da	  Europa,	  a	  
recolha	  de	  dados	  de	  cookies	  através	  deste	  site	  é	  considerada	  como	  de	  impacto	  elevado	  ao	  nível	  da	  
privacidade.	  Como	  tal,	  adotámos	  um	  modelo	  de	  consentimento	  prévio	  para	  certos	  cookies	  utilizados	  neste	  
site.	  	  

Informações a disponibilizar com base no tipo de cookie, e não da identidade: Tendo em consideração 
o número significativo de cookies utilizados nos sites, os cookies são agrupados por categoria (por exemplo, 
“cookies de publicidade”, ” cookies analytics”). Isso permite que as informações a disponibilizar sejam de mais 
fácil e clara compreensão para o utilizador.  

NOTA: O painel de definições de cookies disponibiliza informações sobre a(s) finalidade (s), prazo de 
conservação e links para recusar cookies. 

Links  Para  outros  Sites  
  
Este site pode conter links ou referências para outros sites. Por favor esteja ciente de que não controlamos os 
cookies /tecnologias de rastreamento de outros sites, não sendo aplicável a tais sites a presente Política de 
Cookies.   

Como  contatar-nos?    
  
Se tiver quaisquer questões, comentários, ou preocupações sobre esta Politica de Cookies ou as práticas de 
disponibilização de informação deste site, por favor contacte-nos para:   

Johnson & Johnson Limitada.  
Lagoas Park, Edifício 9. 
2740-262 PORTO SALVO.  
  
Alterações  a  esta  Política  de  Cookies  
  
Caso sejam inseridas alterações a esta Política de Cookies, a versão revista será disponibilizada no site. Esta 
Política de Cookies foi, pela última vez, atualizada em: 22/12/2016 



Anexo A: Tipos de cookies utilizados nesta página web 

 

  

Tipo de cookie Fonte: Objetivo Validade Como desativar os cookies 

Cookies / tecnologias de rastreio enviadas por  Johnson & Johnson Limitada. (cookies próprios) 

Cookies 
necessários 
para o objetivo 
e o 
funcionamento 
básico da 
página web e 
da sessão jnj-
cookies-policy. 

Johnson & 
Johnson 

Estes cookies são instalados 
quando o utilizador tiver 
consentido a instalação dos 
mesmos. Servem para 
registar a ação positiva do 
utilizador e evitar que 
apareça continuamente o 
banner de aviso de cookies 
durante a navegação do 
utilizador. 

Este tipo de cookies são 
eliminados automaticamente 
do seu computador após cem 
dias desde a última visita do 
utilizador à página web. 

Estes cookies não podem ser desativados, já que são 
necessários para que a Johnson & Johnson possa 
verificar que o utilizador aceitou a política de cookies. 

Cookies / tecnologias de rastreio enviados por prestadores de serviços da  Johnson & Johnson Limitada. e por outras empresas (cookies de 
terceiros) 

Cookies e 
tecnologias de 
análise 

Google 
Analytics 
(Google, 
Inc.) 

Estes cookies permitem 
recompilar informações 
sobre a utilização que os 
utilizadores fazem da nossa 
página. A partir destes 
dados elaboramos relatórios 
que nos permitem melhorar 
a página web. Os cookies 
recompilam as informações 
de forma agregada, por 
exemplo o número de 
utilizadores da página, a sua 
procedência e as páginas 
que visitaram. 

Alguns destes cookies são 
eliminados automaticamente 
do computador quando o 
navegador é encerrado. 
Outros podem ser 
conservados até 24 meses 
desde a última visita do 
utilizador à página. 

Pode desativar os cookies da Google Analytics 
visitando: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pt ou 
através da configuração do seu navegador tal como 
explicado no Anexo B. 

Cookies e 
tecnologias de 
operatividade 
e de 
publicidade 
personalizada 

YouTube 
(YouTube, 
LLC) 

Estes cookies proporcionam 
a operatividade de terceiros 
na nossa página web. Sem 
eles, os utilizadores não 
poderiam aceder a algumas 
das funções da página. Os 
dados recolhidos pelos 
nossos prestadores de 
serviços para este efeito 
podem ser partilhados de 
forma anónima com 
terceiros, e ser utilizados 
para enviar anúncios 
personalizados aos 
utilizadores. O YouTube 
utiliza ficheiros do Adobe 
Flash (também chamados 
«Flash cookies») para 
conhecer os nomes das 
páginas web em que os 
utilizadores visualizaram 
vídeos pela Internet. 

Os cookies do YouTube 
podem ser conservados até 8 
meses desde a última visita 
do utilizador à página. Os 
"Flash cookies" ficam 
armazenados no computador 
indefinidamente, mas podem 
ser eliminados seguindo as 
instruções de inativação. 

Pode desativar os cookies do YouTube visitando: 
https://support.google.com/youtube/answer/32050?hl=pt 
ou através da configuração do seu navegador tal como 
explicado no Anexo B. 

Cookies e 
tecnologias de 
análise 

Omniture 
(Adobe 
Web 
Analytics) 

Estes cookies são utilizados 
para recolher informações 
sobre a utilização que os 
utilizadores fazem da nossa 
web. Utilizamos estas 
informações para recompilar 
relatórios e para nos ajudar a 
melhorar a página. Estes 
cookies recolhem 
informações de forma 
anónima, incluindo o 
número de visitantes da 
página, as páginas a partir 
das quais acedem à web e as 
páginas que visitaram. 

Estes cookies podem ter uma 
duração de um período de 
até 6 meses desde a sua 
última vista à nossa página. 

Tem a opção de desativar o rastreio da Omniture (Adobe 
Web Analytics) visitando: 	  
http://www.adobe.com/privacy/marketing-cloud.html 



Anexo B: Desativar cookies em diferentes navegadores 
 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Internet Explorer 

Safari 

Opera 19 

Existem outras ferramentas de terceiros, disponíveis online, que permitem aos utilizadores detetar os cookies em cada página web que visitam e gerir a 
sua desativação (por exemplo, Ghostery: Privacy Statements, http://www.ghostery.com/faq). 


