Política de Cookies
Bem-vindo

Bem-vindo a www.passatemposfamilia.pt propriedade de Johnson & Johnson, Lda e serve o propósito de divulgar e
recolher participações nos passatempos da Johnson & Johnson, Lda., a sua história e os seus serviços. Esta Política
de cookies está desenhada para informar sobre as nossas práticas relativas à nossa recolha da sua informação
através de cookies e outras tecnologias de rastreio, quando visita o nosso site.
A Johnson & Johnson utiliza cookies neste site, nos termos abaixo descritos. Os cookies recolhidos são utilizados
pela Johnson & Johnson (diretamente ou através dos seus prestadores de serviços), bem como por terceiros, nos
termos descritos no presente documento. Os cookies são um bloco de informações que um site envia para o seu
browser, ajudando o site a lembrar-se de informações sobre si e sobre as suas preferências, de forma a que lhe
seja mais simples compreender as suas próprias aquisições. Este ficheiro de informação é automaticamente
colocado nos discos rígidos dos computadores dos utilizadores. Os cookies identificam o seu programa de
navegação no servidor, possibilitando o armazenamento de informação no mesmo, para melhorar as experiências
Web dos utilizadores, obter mais informações relativamente à sua utilização do nosso site e/ou para promover a
maior utilidade do mesmo. A utilização de cookies visa melhorar o desempenho do nosso site e maximizar a sua
experiência ao navegar no mesmo e esta página explica como o fazemos.

Descrição geral das normas de consentimento de cookies

A legislação da União Europeia exige que as organizações que coloquem cookies, através de sites, nos
computadores dos utilizadores obtenham o seu “consentimento” depois de fornecer informação clara e completa
sobre como os cookies são utilizados nesses mesmos sites.
Nestes termos, e de modo a cumprir esta obrigação, adoptámos quatro medidas:
(i)

Identificámos os cookies e outras tecnologias de rastreamento utilizadas neste site, as respetivas
finalidades, assim como demais informação relacionada, tal como o prazo de conservação e o tipo de
cookies próprios ou de terceiros;

(ii)

Avaliámos o impacto ao nível da privacidade destes cookies na expectativa de privacidade dos utilizadores,
de acordo com a informação recolhida na alínea (i) acima;

(iii)

Disponibilizámos informação clara e completa sobre os cookies utilizados, com o nível adequado de
divulgação correspondente ao impacto de cada cookie (ver Painel de configuração de cookies);

(iv)

Utilizámos uma estratégia adequada para obter o consentimento para os cookies tendo em consideração a
sua utilização e impacto. Certos tipos de cookies podem beneficiar de isenções legais (quando estes cookies
sejam estritamente disponibilizados para a prestação de um serviço ou fornecimento de um produto que
tenha sido expressamente solicitado) e, quando for o caso, o consentimento não será exigido para estes
cookies.

Para melhor compreensão da forma como os cookies são divididos, abaixo elencamos a informação necessária.

Os cookies de “sessão” são blocos temporários de informações, utilizados para melhorar a navegação, para
bloquear o envio de informações por visitantes, se estas forem desadequadas (o site “recorda-se” das entradas
anteriores de idade ou de país de origem que estiverem fora dos parâmetros especificados e bloqueia alterações

subsequentes), e para recolher informações estatísticas agregadas no site. Estas são apagadas quando sair do seu
browser ou quando desligar o seu computador.
Os cookies "persistentes" são blocos de informações mais permanentes que são colocados no disco rígido do seu
computador e que se mantêm, a menos que os apague. Os cookies persistentes armazenam informações no seu
computador para uma série de finalidades, como a recuperação de certas informações que forneceu previamente
(tais como palavras-passe), ajudando a determinar quais as áreas do site que os visitantes acham mais
interessantes, e a personalizar o site com base nas suas preferências, numa base contínua. Os cookies
persistentes, colocados por este site no seu computador, podem reter dados pessoais, mas apenas caso se tenha
registado ou consentido de outra forma na retenção de dados pessoais que tenha fornecido ao site. Caso contrário,
o nosso servidor do site saberá apenas que um visitante não identificado com o seu cookie voltou ao site.
A maioria dos programas de navegação estão definidos para aceitar cookies. Pode configurar o seu browser para
aceitar todos os cookies, para rejeitar todos os cookies ou para o notificar sempre que um cookie lhe for oferecido,
para que possa decidir sempre se o deseja aceitar. Note-se, no entanto, que algumas partes do nosso site poderão
não funcionar corretamente, caso tenha recusado os cookies.
Abaixo, indicamos as várias formas de desativação dos cookies, dependendo do seu browser:


Configurações de cookies no Internet Explorer: para desativar os cookies no Internet Explorer:
1.
2.
3.



Configurações de cookies no Firefox: para desativar os cookies no Firefox:
1.
2.
3.
4.
5.



Clique no menu “Ferramentas”;
Selecione “Opções”;
Clique no ícone “Privacidade”;
Na secção “Cookies”, desative a opção “Aceitar cookies dos sites”;
Clique em “OK” para guardar as alterações e fechar.

Configurações de cookies no Chrome: para desativar todos os cookies no Chrome:
1.
2.
3.
4.
5.



Clique no menu “Ferramentas” e escolha a opção “Opções de Internet”;
Selecione o separador “Privacidade”;
Mova a barra até surgir a expressão “Bloquear todos os cookies”.

Clique em “Personalizar e Controlar o Google Chrome”;
Selecione a opção “Ferramentas”.
Clique em “Limpar dados de navegação”;
Na caixa de seleção “Limpe os seguintes itens de:”, escolha a opção “desde sempre”;
Selecione as primeiras 4 opções e clique em “Limpar dados de navegação”.

Configurações de cookies no Safari web e iOS: para desativar os cookies no Safari Web e iOS:
1.
2.
3.
4.

Clique em “Edit” (Editar);
Selecione “Preferences” (Preferências);
No painel superior, selecione o ícone “Security” (Segurança);
Na secção “Accept Cookies” (Aceitar cookies), selecione “Never” (Nunca).

[Para saber mais sobre os cookies, visite www.allaboutcookies.org, onde poderá encontrar informações sobre como
gerir as suas configurações para os vários fornecedores de navegadores]. Pode ainda pesquisar por "cookie" na
secção de “Ajuda” do seu browser.

[Devido à grande quantidade de cookies enviados através dos sites, estes agrupam-se por categoria (por exemplo,
publicidade, análise). Isto permite que as divulgações de cookies sejam mais simples e claras para que os
consumidores as compreendam.]
NOTA: O Painel de configuração de cookies oferece informação sobre a finalidade, a validade e links para excluir
os cookies.

Links para outros sites

Este site pode conter links ou referências a outros sites. Por favor, esteja ciente de que não controlamos nem
somos responsáveis pelos cookies / tecnologias de rastreio de outros sites, não lhes sendo aplicável esta Política de
Cookies.

Como contactar-nos

Se tem perguntas, comentários ou dúvidas sobre esta Política de Cookies ou outras práticas de informação deste
site, entre em contacto connosco através:
[Johnson & Johnson, Lda.]
[Estrada Consiglieri Pedroso, nº 69 A
Queluz de Baixo
2730-055 Barcarena
Portugal]
Telefone: [214368698]

Alterações a esta Política de Cookies

Em caso de alteração desta Política de Cookies, será publicado a política revista neste site. Esta Política de Cookies
foi atualizada em 18 de maio de 2015.

