
DECLARAÇÃO DE COOKIES - LEIS E NORMAS EUROPEIAS 

Descrição da nossa Política de Privacidade e princípios aplicados no que toca a recolha, 
processamento e armazenamento dos seus dados pessoais. Esta política é explicada de forma 

especícifica sobre como implementamos cookies, bem como as opções que tem para as controlar. 
  
Utilizamos  as  cookies  para  personalizar  conteúdos  e  anúncios,  fornecer  recursos  nas  redes  sociais  e 
analisar o nosso tráfego. Também partilhamos informações sobre o tráfego no nosso site com os nossos 
parceiros das redes sociais , publicidade e análise de dados, que podem combinar com outras informações 
por si fornecidas aos mesmos parceiros ou por eles recolhidas através do uso de seus serviços. 

AO CONTINUAR NO NOSSO WEBSITE VOCÊ CONCORDA COM A NOSSA POLÍTICA DE 
COOKIES.  

A TER EM CONSIDERAÇÃO 

Os cookies consistem em partes de código instalado no seu navegador e que nos ajudam a fornecer este 
serviço  de  acordo  com  as  finalidades  descritas.  Alguns  dos  propósitos  para  os  quais  os  cookies  estão 
instalados também podem exigir seu consentimento; 

Nos casos em que a instalação dos Cookies se baseia pelo seu consentimento, esse consentimento pode ser 
retirado livremente e a qualquer momento seguindo as instruções fornecidas neste documento; 

Este site utiliza diferentes tipos de cookies. Alguns dos cookies são colocados através serviços de outras 
empresas (doravante referidos como terceiros) cuja informação se encontra disponível nas nossas páginas; 

Esta declaração foi preparada com base em disposições e várias legislações, incluindo os artigos 13 e 14 do 
Regulamento  (UE)  2016/679  do  Parlamento  Europeu  e  do  Conselho  Europeu,  de  27  de  abril  de  2016  - 
Regulamento  Geral  de  Proteção  de  Dados  -  e  da  Diretiva  2002/58/CE  do  Parlamento  Europeu  e  do 
Conselho Europeu - a Diretiva sobre Privacidade On-line. 

1. DEFINIÇÕES  

“Aplicação” o  meio  através  do  qual  os  Dados  Pessoais  do  utilizador  são 
recolhidos e processados.   

“Autenticação”  cookies  para  identificar  o  utilizador  após  o  login  e  durante  a 
sessão

“Cookies” o cookie é um pequeno pedaço de dados que um site solicita ao 
seu navegador para armazenar no seu computador ou dispositivo 
móvel.  O  cookie  permite  ao  site  "lembrar"  as  suas  acções  ou 
preferências ao longo do tempo.
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“Controlador”  ou  “Controlador  de 
dados”

refere a pessoa singular ou coletiva, autoridade pública, agência 
ou  outro  organismo  que,  sozinho  ou  em  conjunto  com  outros, 
determina os propósitos e os meios do processamento de dados 
pessoais;  se  os  objetivos  e  os  meios  desse  tratamento  forem 
determinados pela legislação da União Europeia ou do Estado-
Membro, o responsável pelo tratamento ou os critérios 
específicos  para  a  sua  nomeação  poderão  ser  previstos  pela 
legislação da União ou do Estado-Membro. 

“Titular dos Dados” significa a pessoa singular a quem os Dados Pessoais se referem. 

“União Europeia (or EU)” salvo indicação em contrário, as referências feitas neste 
documento  à  União  Europeia  incluem  todos  os  atuais  estados 
membros da União Europeia e do Espaço Económico Europeu. 

“Cookies primários” São os cookie definidos pelo servidor web da página visitada e 
que compartilham o mesmo domínio. 

“Balanceamento de carga” cookies referentes a duração da sessão. 

“Cookies persistentes” cookies que permanecem no computador/dispositivo do 
utilizador por um período predefinido.  

“Dados pessoais ou (Dados)” Refere a qualquer informação relacionada a uma pessoa 
identificada  ou  identificável  ('titular  dos  dados');  uma  pessoa 
identificável é aquela que pode ser identificada direta ou 
indiretamente,  em  particular  por  referência  a  um  identificador 
como  nome,  número  de  identificação,  dados  de  localização, 
identificador  on-line  ou  a  um  ou  mais  fatores  específicos  de 
natureza física, fisiológica, identidade genética, mental, 
económica, cultural ou social dessa pessoa natural. 

“Processador”  uma pessoa singular ou coletiva, autoridade pública, agência ou 
outro  organismo  que  processa  os  dados  pessoais  em  nome  do 
responsável pelo tratamento. 

“Serviços(s)” refere ao serviço fornecido por esta aplicação, conforme descrito 
nos "Termos e Condições" disponíveis neste site. 

“Cookie de sessão” O cookie que é apagado quando o utilizador sai da sessão.  

“Cookies de terceiros” Refere-se a cookies armazenados por um domínio diferente do 
domínio da página por si visitada. Tal pode acontecer quando a 
página da Web faz referência a um arquivo, como p.e. 
JavaScript, localizado fora de seu domínio. 
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2. COOKIES 

2.1. As Cookies que utilizamos 

2.1.1.  Esta aplicação usa: (a) cookies de entrada do utilizador; (b) cookies de autenticação; 
(c) cookies de segurança centrada no utilizador; (d) cookies de balanceamento de carga; 
(e) cookies de personalização da interface do usuário; e (f) cookies de partilha do conteúdo de 
plug-in  social  com  terceiros.  De  acordo  com  o  órgão  consultivo  da  UE  sobre  proteção  de 
dados WP29, estes cookies estão isentos do consentimento dos utilizadores. 

2.1.2. Esta aplicação usa cookies para guardar as preferências de navegação e optimizar a 
experiência de navegação do utilizador. Entre estes cookies estão por exemplo, aqueles usados 

“Partilha com terceiros dos conteúdos 
do plug- in social” 

Cookies  para  membros  que  se  encontram  ligados  após  log-in 
numa rede social.

“Dados de utilização” Informações recolhidas automaticamente através desta 
Aplicação  (ou  de  serviços  de  terceiros  presentes),  que  podem 
incluir: os endereços de IP ou nomes de domínio dos 
computadores utilizados pelos utilizadores que usam esta 
aplicação, os endereços URI (Identificador Uniforme de 
Recursos), hora da solicitação, o método utilizado para enviar a 
solicitação ao servidor, o tamanho do arquivo recebido em 
resposta,  o  código  numérico  indicando  o  status  da  resposta  do 
servidor  (resultado  bem-sucedido,  erro  etc.),  o  país  de  origem, 
os recursos do navegador e do sistema operacional utilizado pelo 
utilizador, os vários detalhes de tempo por visita (por exemplo, o 
tempo gasto em cada página da aplicação) e os detalhes sobre o 
caminho seguido na aplicação, com referência especial à 
sequência  de  páginas  visitadas  e  outros  parâmetros  sobre  o 
sistema  operacional  do  dispositivo  e/ou  o  ambiente  de  TI  do 
utilizador. 

“Utilizador” A pessoa que utiliza esta aplicação e que salvo especificação em 
contrário, coincide com o Titular dos Dados. 

“Segurança centrada no utilizador” Cookies utilizados para detectar tentativas abusivas de 
autenticação  de  forma  persistente  e  durante  uma  determindada 
duração.    

“Entrada do utilizador” cookies (ID da sessão), como cookies de terceiros, para 
acompanhar as informações do utilizador quando preenche 
formulários on-line, carrinhos de compras etc, durante a sessão 
ou  cookies  persistentes  e  em  alguns  casos  limitados  a  apenas 
algumas horas. 

“Personalização do interface do 
utilizador”

Cookies  diversas  como  p.e.  preferências  de  idioma  ou  fonte, 
durante a duração de uma sessão ou um pouco mais. 
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para a configuração das preferências do idioma e da moeda ou para a gestão das estatísticas 
primárias empregadas directamente pelo Controlador. 

2.1.3. Cookies técnicos e Cookies que servem para fins estatísticos agregados. Esta aplicação usa 
Cookies  para  memorizar  a  sessão  do  utilizador  e  realizar  outras  actividades  estritamente 
necessárias para a operação deste Aplicação como por exemplo a distribuição de tráfego. 

2.1.4. Finalidade e Descrição: 

2.1.5. Seguem abaixo alguns exemplos de cookies pré-definidos e as explicações da finalidade de 
cada um. Note que esta não é uma lista exaustiva e que visa apenas ser representativa. 

Finalidade Descrição

Performance  Esta  aplicação  é  construída  usando  plataformas  comuns  da 
Internet. Estas têm cookies incorporados que ajudam nos 
problemas de compatibilidade (por exemplo, para identificar o 
tipo  de  navegador)  e  melhoram  o  desempenho  (por  exemplo, 
carregamento mais rápido de conteúdo). 

Segurança Se  se  registrar  para  aceder  a  uma  área  restrita,  os  nossos 
cookies  garantirão  que  seu  dispositivo  permanece  conectado 
durante a sua visita.  Apenas necessitará do seu nome de 
utilizador e da senha para aceder as áreas restritas. 

Funcionalidade técnica Permitem que o site se lembre das suas escolhas prévias (como 
nome  de  utilizador,  idioma  ou  região  em  que  se  encontra)  e 
forneça recursos aprimorados e pessoais. Esses cookies podem 
também  ser  utilizados  para  lembrar  as  alterações  feitas  no 
tamanho  do  texto,  fontes  e  outras  partes  das  páginas  da  Web 
que pode personalizar. 

Análise Permitimos  o  uso  de  várias  ferramentas  de  terceiros  para  nos 
ajudar  a  entender  como  cada  utilizador  usa  nosso  site.  Tal 
permite-nos melhorar a qualidade e o conteúdo que lhe 
disponibilizamos.  Os  dados  estatísticos  agregados  abrangem 
itens como total de visitas ou visualizações de página e 
referências ao nosso site.

Cookie Descrição e finalidade Type  

CAMPAIGNE.SUB_ID_COOKIE Análise. Cookie original.

OAGEO Informação de geo-localização.  
Funcionalidade e performance. 

Cookie de Terceiros. 

_gat Análise Cookie de Terceiros. 
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2.2. As  Cookies  não  serão  utilizadas  para  nenhum  outro  fim  para  além  dos  que  se  encontram  aqui 
descritos.  

3. TERCEIROS QUE INSTALAM COOKIES 

3.1. Alguns dos Serviços listados abaixo recolhem estatísticas de forma anónima e agregada e podem 
não  exigir  o  consentimento  do  Utilizador  ou  podem  ser  geridos  directamente  pelo  Controlador  - 
dependendo de como são descritos - sem a ajuda de terceiros. 

3.2. Se algum dos Serviços operados por terceiros estiverem listados entre as ferramentas abaixo, estes 
podem ser utilizados para rastrear os seus hábitos de navegação - além das informações 
especificadas  aqui  e  sem  o  conhecimento  do  Controlador.  Consulte  a  política  de  privacidade  dos 
serviços listados para obter informações detalhadas. 

(i) Análise. Os serviços desta secção permitem-nos monitorar e analisar o tráfego de rede e pode 
ser utilizado para manter registo do comportamento do utilizador.   

(a)Google Analytics (Google INC.)  
Google Analytics é um serviço de análise da web fornecido pela Google Inc. O Google utiliza 
os  dados  recolhidos  para  rastrear  e  examinar  o  uso  desta Aplicação,  para  preparar  relatórios 
sobre as suas actividades e compartilhá-los com outros serviços Google. 
O Google pode usar os dados recolhidos para contextualizar e personalizar os anúncios da sua 
própria rede de publicidade. 

Dados Pessoais Recolhidos: Cookies e Dados de Utilização.  
Local de processamento: Estados Unidos da América 
Pode optar por excluir-se do Google Analytics visitando o site www.google.com/settings/ads 
ou https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en  
Política de privacidade - https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

(ii) Publicidade. Este tipo de serviço permite que os dados do utilizador sejam utilizados para fins 
de apresentação de publicidade exibida nesta aplicação na forma de banners e outros anúncios. 

_ga Análise Cookie de Terceiros. 

_gid Análise. Cookie de Terceiros. 

_utma Análise. Cookie de Terceiros. 

_utmc  
_utmb 

Análise. Cookie de Terceiros. 

_utmz Análise. Cookie de Terceiros. 

LAYOUT_COOKIE Performance. Cookie original. 

splash_i Funcionalidade. Cookie original.

 5



(a) Plataforma Revive Adserver 
A plataforma Revive é um servidor para publicidade em open source e operado por uma ONG 
de  nome  "Revive  Software  and  Services  BV".  Utilizamos  esta  plataforma  para  distribuir  os 

nossos anúncios internos.  
Para mais informações sobre a plataforma Revive e GDPR: https://www.revive-adserver.com/
privacy/gdpr/ e https://www.revive-adserver.com/privacy/personal-data/ 

4. COMO PERMITIR OU RETIRAR O CONSENTIMENTO DE INSTALAÇÃO DAS 
COOKIES 

4.1. PARA ALÉM DAS ESPECIFICADAS NESTE DOCUMENTO, O UTILIZADOR PODE GERIR 
AS SUAS PREFERÊNCIAS DE COOKIES DIRECTAMENTE NO SEU PRÓPRIO 
NAVEGADOR E POR EXEMPLO, IMPEDIR QUE TERCEIROS INSTALEM AS SUAS 
COOKIES. 

4.2. Através das definições do seu navegador, é possível excluir cookies instalados no passado, 
incluindo os que podem ter memorizado o consentimento inicial para a instalação de cookies neste 
site. 

4.3. O usuário pode controlar e/ou excluir os cookies (ver mais em aboutcookies.org.) 
O  utilizar  pode  excluir  todos  os  cookies  já  presentes  no  seu  computador  e  definir  a  maioria  dos 
navegadores  para  impedir  que  mais  cookies  sejam  colocados.  No  entanto,  se  seguir  essa  opção 
poderá ser necessário ajustar manualmente algumas preferências sempre que visitar um site e alguns 
serviços e algumas funcionalidades poderão não funcionar. 

4.4. Em  relação  a  cookies  instalados  por  terceiros,  os  utilizadores  podem  gerir  as  suas  preferências  e 
retirar o seu consentimento clicando no link de desactivação relacionado (se fornecido), usando os 
meios fornecidos na política de privacidade de terceiros ou entrando em contacto com os terceiros. 

4.5. A  instalação  de  Cookies  de  terceiros  e  outros  sistemas  de  rastreamento  através  dos  Serviços 
utilizados  nesta  Aplicação,  não  pode  ser  tecnicamente  controlada  pelo  Controlador.  Como  tal, 
qualquer referência específica a Cookies e sistemas de rastreamento instalados por terceiros devem 
ser consideradas indicativas. Para obter informações completas, solicita-se ao utilizador que 
consulte a política de privacidade dos respectivos serviços de terceiros listados neste documento. 

4.6. Devido à complexidade em redor da identificação de tecnologias baseadas em Cookies, os 
Utilizadores são incentivados a entrar em contato com o controlador de dados, caso desejem receber 
mais informações sobre o uso de Cookies desta Aplicação. 

**** 
Contacto do Controlador 

Dating Factory  
Tyche Technologies AG, LacMont AG, Landis + Gyr-Strasse 1 
6300 Zug, Suiça, 
+1 (661) 451-1077
legal@datingfactory.com 
Esta declaração sobre Cookies teve a última actualização a [04/05/2020] 
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