Política de cookies de Melhorcomlentes.com


Definição e função de cookies

O que são cookies? Cookie é um ficheiro que se descarrega no seu computador ao aceder a
determinadas páginas web. Os cookies permitem a uma página web, entre outras coisas,
armazenar e recuperar informação sobre os hábitos de navegação de um utilizador ou do seu
equipamento e, consoante a informação que contenham e a forma como utiliza o seu
equipamento, podem permitir reconhecer o utilizador. Podem recolher também, por exemplo,
o endereço IP que o computador utiliza para aceder ao site, ao URL da página web solicitada, à
hora da ligação e outros parâmetros relativos ao sistema operativo do contexto informático
utilizado.


Que tipos de cookies utiliza Melhorcomlentes.com?

TIPOS DE COOKIES SEGUNDO A FINALIDADE
De Rendimento: armazenam informação sobre as preferências do utilizador em relação às
ferramentas utilizadas, por exemplo, idioma ou volume, para que este não tenha que voltar a
configurá-las cada vez que aceder à plataforma.
De Registo: permitem ao utilizador que se registou numa plataforma não ter que voltar a
registar-se, de maneira que a mesma plataforma reconhecê-lo-á de forma automática desde
que mantenha a sua sessão aberta. Se o utilizador fechar a sua sessão, terá que voltar a
identificar-se com o seu nome de utilizador e palavra-passe.
De Geo-localização: permitem, de forma totalmente anónima, identificar o país a partir do qual
o utilizador se liga para poder proporcionar-lhe a informação mais adequada tendo em conta
a sua localização.
Funcionais: permitem a criação de uma lista de termos sobre a pesquisa que o utilizador vai
fazendo. Também se podem utilizar para lembrar os avisos legais que o utilizador aceitou ou
os dados introduzidos num formulário.
Sharing Cookies: permitem partilhar elementos dos Websites noutras páginas web tais como
Facebook, Twitter ou Google;
Analíticas: permitem recolher automaticamente dados com fins estatísticos, tais como tipo de
navegador, sistema operativo utilizado, número de visitas, tempo médio utilizado no website,
páginas visitadas. Estes cookies permitem quantificar o número de visitantes assim como
analisar estatisticamente a utilização que os utilizadores fazem dos serviços dos Websites.

De Publicidade: permitem determinar quais são os interesses do utilizador em função dos seus
hábitos de navegação para poder proporcionar-lhe ofertas publicitárias que possam ser do
seu interesse.
Melhorcomlentes.com utiliza cookies de registo, funcionais, sharing cookies, analíticos e de
publicidade. Saliente-se também que Melhorcomlentes.com recolherá, através da cookie de
sessão PHPSESSID, dados pessoais identificativos do utilizador e que utiliza cookies que se
associam aos dados pessoais que permitem identificar os utilizadores registados.

TIPOS DE COOKIES SEGUNDO A DURAÇÃO
Os Cookies utilizados em Melhorcomlentes.com podem ter os seguintes prazos de duração:
De sessão: Expiram quando o utilizador termine a sessão. Estes cookies são guardados na
memória do navegador do utilizador até o utilizador finalizar sessão no site.
De serviço: Relacionados com algum serviço personalizado dentro do site, com duração
inferior a vinte e quatro horas (24h).
Persistentes: ficam permanentemente instalados no seu navegador e são ativados cada vez
que visitar o site, desde que não desative o seu uso.


Cookies utilizadas por Melhorcomlentes.com

NOME

FUNÇÃO

TIPO

DURAÇÃO

Registo

Sessão

Funcional

Serviço

Cookie gerado pelas aplicações baseadas na
PHPSESSID

linguagem PHP. Este é um identificador de
propósito geral que se utiliza para manter as
variáveis de sessão de utilizador.
Este cookie associa-se com o widget de
intercâmbio social AddThis que está

__atuvc

habitualmente incrustado em páginas web
para permitir aos visitantes partilhar conteúdo
em redes sociais.
Cookies habitualmente associados com o

_atshc

serviço AddThis, útil para rastrear os
utilizadores através de domínios.

De
publicidade

Sessão



Cookies de terceiros

Ao utilizar o site alguns cookies não são colocados por Melhorcomlentes.com mas por
terceiros As empresas que geram estes Cookies em Melhorcomlentes.com têm as suas
próprias políticas de cookies e de proteção de dados. Em anexo encontram-se os respetivos
links para obter mais informação sobre as políticas de cookies desses terceiros:
-

Google: http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/

-

Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies

-

Addthis: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#.Umjd_XuM5aQ

-

Yahoo: http://info.yahoo.com/privacy/xp/yahoo/

-

Youtube: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/

-

Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies

-

Twitter: https://twitter.com/privacy

-

Pinterest: http://about.pinterest.com/privacy/

-

Wearlenses: http://www.cibavision.co.uk/privacy-policy.shtml

-

Alcon: http://www.alcon.es/es/politica_de_privacidad.asp

-

Dailies, AirOptix: http://www.alcon.com/privacy-policy.aspx

-

Novartis: http://novartis.es/Home/PoliticaCookies

-

Dobleclick: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

-

Undertone: http://undertone.com/privacy

-

Atdmt: http://atlassolutions.com/privacy-policy

-

Adroll: http://www.adroll.com/about/privacy

-

Dmtry - Adometry: http://www.adometry.com/privacy.php

-

Marinsm: http://www.marinsoftware.com/marin-software-privacy-policy

-

Mookie 1: http://www.mookie1.com/en-us/privacy.html

Tabela de cookies de terceiros
NOME

TERCEIRO

FUNÇÃO

TIPO

DURAÇÃO

Servem para rastreamento do Google
Analytics. Estes cookies permitem
compilar informação sobre como os
__utma

nossos visitantes utilizam o nosso

__utmb

sítio. Esta informação permite-nos

__utmc
__utmz

Google

elaborar relatórios e ajuda-nos a

2 anos
Analíticas

Serviço

melhorar o site. Estes dados

Sessão

compilam-se de forma anónima e

6 meses

apenas a equipa de
Melhorcomlentes.com tem acesso
aos mesmos.

NOME

TERCEIRO

GoogleAccountsLocale_session
GAPS

Google

GMAIL_RTT

Google

TIPO

Sessão

no Google quando se quiser partilhar

Cookies

Serviço

posts.

Registo

Sessão

Permitem aos visitantes partilhar
posts na rede social Google+.

Técnicas

__atuvc

2 anos
6 meses
2 anos

uvc
uid

DURAÇÃO

Sharing

Utilizam-se para poder abrir sessão

GALX
PREF

FUNÇÃO

2 anos

Habilitam a função que permite aos
Addthis

visitantes partilhar conteúdos do

Técnicas

nosso site em redes sociais.

xtc

2 anos
2 anos

loc

2 anos
Cookie enviado a partir do navegador

B

Yahoo

para mostrar a possibilidade de
partilhar algum produto através de

Analítica

Persistente

um gestor de correio.
7 meses

VISITOR_INFO1_LIVE
Servem para visualizar o canal de

PREF
YSC

Youtube

Youtube de Melhorcomlentes.com e
guardar as preferências de

Funcionais

2 anos

Analíticas

Sessão
Serviço

visualização.

CheckConnectionTempACTIVIT
Y

Sessão

Datr

2 anos

reg_ext_ref

Sessão

reg_fb_gate
reg_fb_ref
wd
locale

Permitem aos visitantes fazer um
Facebook

"Gosto" nas entradas do blogue e
aceder à página do Facebook de
Melhorcomlentes.com.

Sessão
Sharing
cookies
Registo

Sessão
Sessão
1 mês

Lu

2 anos

fr

1 mês

NOME

TERCEIRO

FUNÇÃO

TIPO

DURAÇÃO

guest_id

2 anos

_utma

2 anos

_utmb

Serviço

_utmz

Twitter

Permitem aos visitantes partilhar um

Sharing

post do Blogue no Twitter.

cookies

6 meses

_utmv

2 anos

remember_checked

10 anos

twll

10 anos

_utma

2 anos

_utmb

Serviço

_utmz
csrftoken

Pinterest

Permitem aos visitantes partilhar um

Sharing

6 meses

post do Blogue em Pinterest.

cookies

1 ano

_pinterest_referrer

Serviço

_pinterest_sess

1 ano
Rastreio de Google Analytics. Estes

__utma
__utmb

Wearlenses

__atuvc

informação sobre como os visitantes
utilizam Wearlenses.co.uk.

__utmz
__utma
__utmb

cookies permitem compilar

2 anos
Funcionais

Serviço

Analíticas

6 meses
2 anos

Rastreio de Google Analytics. Estes
Alcon

cookies permitem compilar

Funcionais

__utmz

informação sobre como os visitantes

Analíticas

ASP.NET_SessionId

utilizam Alcon.com.

2 anos
Serviço
6 meses

_msuuid_78760d15181
__utma
__utmb

1 ano

Rastreio de Google Analytics. Estes
Dailies

__utmz

cookies permitem compilar

Funcionais

informação sobre como os visitantes

Analíticas

utilizam Dailies.com.

2 anos
Serviço
6 meses
2 anos

__atuvc
__utma
__utmb
__utmz
_msuuid_78760d15181
fsr.r

2 anos

Rastreio de Google Analytics. Estes
Airoptix

cookies permitem compilar

Funcionais

informação sobre como os visitantes

Analíticas

utilizam Airoptix.com.

Serviço
6 meses
1 ano
3 meses

NOME

TERCEIRO

FUNÇÃO

TIPO

.ASPXANONYMOUS
.ASP.ET_SessionId
ResetSessionCounter
iAPPSCookie

Cookies que se geram
Novartis

automaticamente ao aceder a
Novartis.es. São próprias desta web.

FWRef_Page

Sessão
Funcionais

Sessão

Analíticas

Sessão
Sessão

FWRef_Page_TimeStamp

Sessão

FWUniqueVisitor
__ar_v4
id

DURAÇÃO
3 meses

Persistente
Doubleclick
.net

Proporcionar informação sobre a sua
visita à Doubleclick.net, para poder

De

Serviço

mostrar-lhe anúncios publicitários do

publicidade

2 anos

De

Serviço

publicidade

4 meses

visita à Atdmt.com, para poder

De

1 ano

mostrar-lhe anúncios publicitários do

publicidade

1 ano

seu interesse.
Proporcionar informação sobre a sua
UTID
UTPROFILES

Undertone. visita à Doubleclick.net, para poder
com

mostrar-lhe anúncios publicitários do
seu interesse.
Proporcionar informação sobre a sua

AA002

Atdmt.com

MUID

seu interesse.
Proporcionar informação sobre a sua
__adroll

d.adroll.co

visita à D.adroll.com, para poder

De

m

mostrar-lhe anúncios publicitários do

publicidade

Persistente

seu interesse.
Proporcionar informação sobre a sua
aid

Dmtry.com

visita à Dmtry.com, para poder

De

mostrar-lhe anúncios publicitários do

publicidade

1 ano

seu interesse.
Proporcionar informação sobre a sua
id

Doubleclick visita à Doubleclick.com, para poder

De

.com

publicidade

mostrar-lhe anúncios publicitários do

2 anos

seu interesse.
Proporcionar informação sobre a sua
_msuuid

Marinsm.co visita à Marinsm.com, para poder

De

m

publicidade

mostrar-lhe anúncios publicitários do

1 ano

seu interesse.
Proporcionar informação sobre a sua
OAX

Mookie1.co visita à Mookie1.com, para poder

De

m

publicidade

mostrar-lhe anúncios publicitários do
seu interesse.

2 anos



Ativar, desativar e eliminar de cookies

Os cookies de sessão ficam desativados quando termina a sessão no site, pelo que sempre
que aceder à secção de utilizadores registados terá que voltar a introduzir o seu nome de
utilizador e a sua palavra-passe exceto se tiver selecionado a opção da página lembrar a
palavra-passe, situação em que o seu nome de utilizador e a sua palavra-passe serão
sugeridos pela própria página e o utilizador apenas terá que confirmá-las, e já não será
necessário voltar a introduzir.
Como ativar, desativar ou eliminar os cookies? Todos os navegadores conferem a
possibilidade de fazer alterações que permitem ativar, desativar ou eliminar os cookies. Estas
funcionalidades encontram-se normalmente situadas nas “Opções”, “Preferências” ou “Ajuda”
do menu do seu navegador.
Nas ligações seguintes poderá encontrar mais informação sobre como desativar os cookies
em relação aos navegadores mais utilizados:
Para Internet Explorer™:
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Para Safari™:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Para Chrome™:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
Para Firefox™:
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Para Opera™:
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Para Android™:
https://support.google.com/android/?hl=es
Para Windows Phone™:
http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browsersettings
Para Blackberry™:
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the
_browser_60_1072866_11.jsp
Para Safari en IOS (iPhone i iPad):

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pt_PT
Para Chrome en Android:

https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=pt
Para Firefox en Android:
http://support.mozilla.org/es/kb/como-eliminar-las-cookies-los-datos-privados-el-hi

Para configurar os cookies de terceiros, uma vez que não são colocados por
Melhorcomlentes.com, deverá consultar os sites desses terceiros (acima identificados) para
saber como os pode ativar, desativar ou eliminar.
Se desejar mais informação sobre o uso de cookies, consulte www.allaboutcookies.org
(disponível em inglês, francês e espanhol), www.aboutcookies.org (disponível em inglês) e
www.youronlinechoices.eu ou solicite-a para o seguinte e-mail: social@mejorconlentillas.es

