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1.

Introdução

Esta política apresenta informações sobre a utilização de cookies por parte da Bridgestone
Europe NV/SA (Kleine Kloosterstraat 10, 1932, Zaventem, Bélgica, n.º de empresa RPR (Bruxelas)
0441192820) e respetivas afiliadas ("Bridgestone" ou "nós") na perspetiva da sua utilização dos
websites da Bridgestone ("Website").
Cookies (que também englobam tecnologias semelhantes, como píxeis e web beacons) são
pequenos ficheiros de texto que nós e os nossos parceiros de publicidade instalamos nos seus
dispositivos com acesso à Internet e que permitem que o Website o reconheça, bem como aos
seus dispositivos, quando interagir posteriormente connosco através do Website. Utilizamos
cookies para os efeitos explicados na Secção 2.

2.

Por que motivo utilizamos cookies?

A Bridgestone utiliza cookies para diversas finalidades.
Guardamos cookies nos seus dispositivos, por exemplo, para melhorar as funcionalidades do
nosso Website. Os cookies podem ajudá-lo a navegar pelo nosso Website (por exemplo, através
da memorização da sua opção de idioma e das páginas visitadas anteriormente) ou podem ser
necessários para prestar serviços solicitados de forma adequada (por exemplo, através da
memorização de itens colocados no seu carrinho de compras).
Além disso, alguns cookies dão-nos informações estatísticas sobre a utilização do nosso Website,
o que nos ajuda a perceber o comportamento e as preferências dos visitantes de forma
agregada. Por exemplo, podemos utilizar estes cookies para saber como é que os visitantes
utilizam o nosso Website e para analisar o que funciona e o que não funciona com o objetivo de
melhorar continuamente o nosso Website e calcular o quão eficiente é a nossa comunicação.
Também podem ser utilizados cookies para acompanhar os seus interesses específicos no que
diz respeito aos nossos produtos e serviços com o intuito de lhe enviar publicidade orientada
com base no conteúdo quando visita websites ou redes sociais de terceiros.
Os cookies podem facilitar a utilização de determinadas aplicações de terceiros, tais co mo plugins de redes sociais. Plug-ins são os botões Gosto e Partilhar que lhe permitem partilhar o
conteúdo da Web ou as suas experiências nas suas contas de redes sociais.

3.

Que tipos de cookies utilizamos?

Utilizamos diferentes tipos de cookies. Os cookies são classificados de acordo com a sua origem
em cookies originais ou cookies de terceiros. Os cookies também são classificados como cookies
de sessão ou cookies persistentes, consoante o tempo que permanecem nos seus dispositivos.
Além disso, os cookies são classificados pela função que desempenham : c o okies e ss enciais e
estatísticos, cookies de funcionalidade, cookies de publicidade e cookies de redes sociais.
Cookies originais
Cookies originais são cookies definidos por nós e utilizados sob o nosso controlo.
Cookies de terceiros
Os cookies de terceiros são definidos por pessoas que não fazem parte da Bridgestone. Algumas
das nossas páginas Web também podem incluir conteúdos de outros websites, como YouTube
ou Flickr, que podem definir os seus próprios cookies quando acede a esses conteúdos. Se
partilhar uma ligação para das nossas páginas Web, o serviço no qual faz a partilha (por
exemplo, Facebook, Twitter ou LinkedIn) pode definir um cookie no seu browser. Pode desativá los nas definições do seu browser (ver a Secção 6).
Cookies de sessão
Os cookies de sessão são temporários e apenas permanecem no seu dispositivo durante a sua
sessão de navegação. Desaparecem do seu computador ou dispositivo quando fecha o browser.
Cookies persistentes
Os cookies persistentes permanecem no seu computador ou dispositivo mesmo depois de
terminar a sua sessão de navegação e durante um período indicado nos cookies. Utilizamos
cookies persistentes quando temos de memorizar as suas preferências e ações para a sua
próxima visita.
Os cookies são classificados pela sua finalidade em cookies estritamente necessários, cookies de
funcionalidade, cookies de publicidade e cookies de redes sociais.
Cookies essenciais e cookies estatísticos
Os cookies essenciais são cookies estritamente necessários para permitir que se desloque pelas
Aplicações e utilize todas as suas funcionalidades. Por exemplo, este tipo de cookies permite-lhe
navegar de uma página Web para outra e guardar as informações necessárias para executar o
serviço solicitado (por exemplo, memorizar itens que está a comprar online para poder avançar
para a página de pagamento). Sem estes cookies, os serviços solicitados não podem ser
prestados.

Qual o impacto que os cookies essenciais têm na sua privacidade?
Não necessitamos do consentimento do utilizador para enviar estes cookies, uma vez que são
estritamente necessários para prestar o serviço solicitado no Website.
Os cookies estatísticos, também denominados cookies de desempenho, ajudam-nos a perceber
de que forma é que os nossos visitantes utilizam o Website. Tal permite-nos melhorar
continuamente o desempenho do Website para oferecer ao visitante uma melhor experiência de
navegação. Estes cookies indicam-nos quais as páginas Web às quais os utilizadores acedem
mais regularmente ou se os utilizadores recebem mensagens de erro das nossas páginas que
estão a visitar.
Qual o impacto que os cookies estatísticos têm na sua privacidade?
Estes cookies são aplicados automaticamente à duração de cada sessão ou a períodos mais
prolongados, consoante a sua finalidade. Não recolhem informações que possam identificar o
visitante. Estes cookies recolhem informações anónimas agregadas e, por esse motivo, não
necessitamos do seu consentimento para utilizar cookies estatísticos.
Utilizamos o Google Analytics, nomeadamente, para obter uma vista geral sobre a form a com o
os nossos visitantes interagem com o nosso website. As informações criadas pelos cookies do
Google Analytics são transmitidas à Google Incorporated, que se situa nos Estados Unidos. A
Bridgestone utiliza o Google Analytics com anonimização do IP ativa, o que significa que a
Google irá tratar as informações recolhidas em nosso nome com o objetivo de avaliar a sua
utilização do website e de criar relatórios sobre a atividade do Website. No entanto, a Google
não conseguirá fazer a correspondência entre as informações recolhidas sobre a sua utilização
do nosso Website e outros dados detidos pela Google.
Estes cookies estão ativados por defeito, mas pode decidir desativá-los nas definições do seu
browser (siga os passos explicados na secção 6). Além disso, pode desativar o Google Analytics
através
da
ligação
"Desativar
o
Google
Analytics"
no
website
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en e transferir e instalar o Add-on do browser
para desativação do Google Analytics nos seus dispositivos.
Cookies de funcionalidade
Estes cookies ajudam-nos a personalizar o Website à sua medida através da memorização das
suas preferências e definições (como nome de utilizador, idioma ou o local a partir do qual está
a aceder ao Website). Estes cookies também podem ser utilizados para memorizar as alterações
que efetuar, por exemplo, ao tamanho do texto, aos tipos de letra e a outras partes do W ebsite
que podem ser personalizadas ou para memorizar o seu histórico de navegação ou o facto de já
ter visitado o Website.
Qual o impacto que os cookies de funcionalidade têm na sua privacidade?
Os cookies de funcionalidade estão desativados por defeito. As informações que estes cookies
recolhem podem incluir informações técnicas que são tratadas de acordo com a sua visita e que

estão associadas ao seu dispositivo, embora o utilizador permaneça anónimo. Se optar por não
ativar estes cookies, tal pode influenciar a sua experiência de navegação.

Cookies de publicidade
Estes cookies podem ser cookies originais ou de terceiros que acompanham a sua atividade de
navegação para elaborar perfis de utilizador. Se utilizar o nosso Website, recolhemos e
analisamos dados sobre os seus dispositivos (endereço IP) e sobre a sua utilização dos nossos
serviços (por exemplo, as páginas que visita). O perfil de utilizador que resulta da sua atividade
de navegação é utilizado para lhe mostrar anúncios relacionados com os seus interesses e que
foram deduzidos a partir da sua atividade de navegação.
As empresas às quais recorremos para personalizar e para lhe enviar anúncios também
recolhem os seus dados noutros serviços online. Estes dados ajudam -nos a prever o que pode
ser do seu interesse e a mostrar-lhe anúncios à medida desses interesses.
Não lhe mostramos anúncios nem vendemos espaços publicitários a terceiros nos nossos
Websites, mas compramos espaços publicitários nas redes sociais e em websites de terceiros
(por exemplo, websites do setor automóvel, lojas de pneus online) nos quais os nossos parceiros
de publicidade lhe podem enviar anúncios dos nossos produtos e serviços em nosso nome
(publicidade redirecionada).
Qual o impacto que estes cookies têm na sua privacidade?
Não guardamos quaisquer informações sobre a sua identidade ou atividade de navegação
nesses websites de terceiros. A publicidade que mostramos em websites de terceiros que visita é
personalizada com base nos seus interesses das suas visitas anteriores ao nosso Website. Por
exemplo, se visitar a nossa página Web de pneus de inverno da Bridgestone, podemos mostrar lhe anúncios sobre pneus de inverno quando visita websites de terceiros.
Estes cookies estão desativados por defeito e são colocados nos seus dispositivos apenas após
consentir essa utilização.
Cookies de redes sociais
No nosso website, utilizamos plug-ins de redes sociais de canais como Facebook, Google+,
Twitter, LinkedIn e YouTube. Os plug-ins de redes sociais são módulos que lhe permitem
partilhar conteúdos do nosso Website nas redes sociais caso tenha uma conta nessas redes
sociais. Um exemplo é o botão "Gosto" do Facebook. Tal é possível devido à utilização de
cookies.
Os plug-ins de redes sociais também colocam cookies de terceiros nos seus dispositivos, o que
permite que as redes sociais acompanhem a sua navegação no nosso Website para os seus
próprios objetivos, tais como publicidade comportamental, análise ou estudo de mercado. Pode

encontrar mais informações sobre os dados que estes canais de redes sociais obtêm através de
cookies de plug-in nos websites das respetivas redes sociais.
Qual o impacto que estes cookies têm na sua privacidade?
Estes cookies estão desativados por defeito e são colocados nos seus dispositivos apenas após
consentir essa utilização.
Se for membro destas redes sociais, também pode decidir se consente ou não que sejam
utilizados cookies nas suas definições de privacidade da conta da respetiva rede social.

4.

De que forma é que os nossos parceiros de
publicidade utilizam cookies?

A nossa publicidade é-lhe enviada através dos nossos parceiros especializados em publicidade
cuidadosamente selecionados. Os cookies que acompanham os anúncios permitem que os
nossos parceiros de publicidade monitorizem a eficácia dos anúncios. Também podem utilizar
cookies que definiram nos seus dispositivos enquanto navegava noutros websites. Fazem-no
para saber que o utilizador viu um determinado anúncio ou para o associar à sua base de
dados. Isto ajuda-os a perceber quantos anúncios é que vê na Internet e, se tiver participado em
estudos de mercado, a empresa de investigação pode registar que viu um determinado anúncio.
Qualquer empresa à qual tenhamos dado autorização para adicionar etiquetas ou códigos no
nosso website recebe instruções para garantir que faz o tratamento dos seus dados de forma
responsável. No entanto, essa empresa utilizará os seus dados como um responsável pelo
tratamento de dados e a utilização dos dados está sujeita às respetivas práticas de privacidade.
Para verificar ou eliminar cookies de terceiros nos seus dispositivos, siga os passos explicados na
Secção 8.

5.

Como obtemos o seu consentimento?

Ao entrar no Website pela primeira vez, ser-lhe-á apresentada uma mensagem (barra de
cookies) com instruções sobre como gerir o seu consentimento relativamente aos cookies.
Os cookies essenciais (estritamente necessários) e os cookies analíticos não necessitam do seu
consentimento e serão instalados automaticamente nos seus dispositivos. Apesar de não ser
possível desativar os cookies essenciais e analíticos através das definições de cookies do no sso
Website, pode fazê-lo no website da Google Analytics (ver a Secção 3).
A barra de notificações deixa de aparecer no seu dispositivo aquando de utilizações futuras do
Website, mas pode alterar as suas opções de consentimento de cookies sempre que deseja r.
Pode fazê-lo clicando na ligação "Alterar as minhas preferências" ou através das definições do
seu browser (ver Secção 6 para obter orientações).

6.

Como pode optar pela autoexclusão?

Quando recebemos o seu consentimento para a utilização de cookies, guardamos um cookie
nos seus dispositivos para memorizar a sua opção para as próximas visitas ao nosso Website. Se,
a qualquer momento, decidir que não quer que sejam utilizadas informações sobre o seu
comportamento de navegação, pode "optar pela autoexclusão" através da alteração das
definições do seu browser, conforme descrito abaixo. Também pode optar pela autoexclusão
acedendo à ligação das Definições de cookies no nosso website.
Alterar as definições do seu browser
Normalmente, pode impedir que a sua navegação seja acompanhada ajustando as
definições do seu browser, navegando em "modo privado" ou utilizando Add -ons do
browser. Pode descobrir como é que o pode fazer visitando a página de suporte do seu
browser ou através da função de ajuda do seu browser:
Edge
Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari
Opera
Aplicações m óveis
Se aceder às nossas Aplicações através do browser do seu dispositivo móvel, deve seguir as
instruções acima. No entanto, as aplicações móveis utilizam tecnologias diferentes para
reconhecer o seu dispositivo. Para optar pela autoexclusão da utilização dos seus dados
para publicidade orientada, deve seguir as instruções abaixo.
Apple iOS
1. Aceda a Definições > Privacidade > Publicidade.
2. Ative Limitar a publicidade rastreada.
Visite a página de suporte da Apple para obter mais informações.

Google Android
1. Aceda a Definições.
2. Selecione Google na secção de Contas.
3. Selecione Anúncios na secção de Privacidade.
4. Assinale Optar por não receber anúncios baseados em interesses.
Visite a página de suporte da Google para obter mais informações.
Microsoft Windows
1. Aceda a Definições.
2. Toque em Privacidade.
3. Toque em ID de publicidade e depois ative Não permitir que as aplicações utilizem ID de
publicidade para tornar os anúncios mais interessantes para si com base na sua atividade de
aplicações
Visite a página de suporte da Microsoft para obter mais informações.

7.

Destinatários externos e subcontratantes

A Bridgestone não troca cookies com websites de terceiros nem com fornecedores de dados
externos, salvo terceiros que trabalhem diretamente com a Bridgestone, sob o seu controlo e
supervisão, para fornecer serviços do website. A Bridgestone certifica-se sempre de que os
subcontratantes que fazem o tratamento dos seus dados estão vinculados por cláusulas
contratuais necessárias para os manter seguros e confidenciais.
Apesar de podermos utilizar informações recolhidas por cookies de terceiros, observe que todos
os cookies de terceiros são geridos pelos seus fornecedores de acordo com as suas pol íticas.

8.

Consulte os nossos cookies e a sua data de
expiração

Para poder ver a lista exata dos cookies que utilizamos, quando expiram, o seu domínio e/ou
nome, pode consultar as definições do seu browser.
Na seguinte hiperligação, encontra-se um guia rápido que explica como o fazer em diferentes
browsers:
https://www.wikihow.com/View-Cookies

