
O que é uma cookie?    

Uma cookie é um pequeno ficheiro de texto que um site coloca no seu PC, telefone ou 

qualquer outro dispositivo, com informação sobre a sua navegação no referido site. As 

cookies são necessárias para facilitar a navegação e torná-la mais amigável, e não 

danificam o seu computador.   

Embora na presente política seja usado o termo geral de cookie, pois é o principal 

método de armazenagem de informação que este site utiliza, também é usado o espaço 

de Armazenamento local do navegador com os mesmos fins que as cookies. Neste 

sentido, toda a informação incluída nesta secção é igualmente aplicável a este 

Armazenamento local.   

Para que são usadas as cookies neste site?    

As cookies são uma parte essencial do funcionamento do nosso site. O objetivo principal 

das nossas cookies é melhorar a sua experiência na navegação. Por exemplo, lembrando 

as suas preferências (língua, país) durante a navegação e futuras visitas.   

A informação reunida nas cookies permite-nos também melhorar o site, mediante 

estimativas sobre números e padrões de uso, a adaptação do site aos interesses 

individuais dos utilizadores, a aceleração das pesquisas, etc.   

Ocasionalmente, caso tenhamos obtido o seu consentimento informado previamente, 

poderemos usar cookies, tags ou outros dispositivos similares para obter informação que 

nos permita mostrar-lhe, a partir do nosso site, dos sites de terceiros ou de qualquer 

outro meio, publicidade baseada na análise dos seus hábitos de navegação.   

Para que NÃO são usadas as cookies neste site?    

Nas cookies que usamos, não armazenamos informação sensível de identificação pessoal 

como o seu endereço, a sua palavra-passe, os dados do seu cartão de crédito ou débito, 

etc.   

Quem usa a informação armazenada nas cookies?    

A informação armazenada nas cookies do nosso site é usada exclusivamente por nós, à 

exceção daquelas mais adiante identificadas como “cookies de terceiros”, que são 

usadas e geridas por entidades externas para nos oferecer serviços solicitados por nós 

para melhorar os nossos serviços e a experiência do utilizador ao navegar no nosso site. 

Os principais serviços para os quais estas “cookies de terceiros” são utilizadas são a 

obtenção de estatísticas de acessos e garantir as operações de pagamento realizadas.   

Como posso evitar o uso de cookies neste site?    

Se preferir evitar o uso de cookies nesta página tendo em conta as limitações anteriores 

deve, em primeiro lugar, desativar no seu navegador o uso de cookies e, em segundo 



lugar, eliminar as cookies guardadas no seu navegador associadas a este site. Pode 

utilizar esta possibilidade de evitar o uso de cookies em qualquer altura.   

Como desativo e elimino a utilização de cookies?    

Para restringir, bloquear ou eliminar as cookies deste site pode fazê-lo, a qualquer altura, 

modificando a configuração do seu navegador de acordo com os modelos indicados a 

seguir. Embora a parametrização de cada navegador seja diferente, o habitual é que a 

configuração das cookies seja feita no menu de “Preferências” ou “Ferramentas”. Para 

mais detalhes sobre a configuração das cookies no seu navegador, consulte o menu 

“Ajuda” do mesmo.   

Que cookies usa este site em concreto e com que finalidades?    

De seguida é incluída uma tabela com as cookies utilizadas por este site juntamente com 

a finalidade de cada uma delas.   

Cookies técnicas e de personalização: de identificação e autenticação, de navegação, de 

personalização da interface, de favoritos...   

Estas cookies são utilizadas para identificar o utilizador durante a sessão, evitar que o 

utilizador tenha de repetir processos de autenticação no site, acelerar alguns processos do site, 

lembrar seleções realizadas durante a sessão ou em acessos posteriores, recordar as páginas já 

visitadas, etc.   

  COOKIES   OBJETIVO   DURAÇÃO   GESTÃO   

Identificação do  São utilizadas para identificar e autenticar o  Sessão  Próprias utilizador  
utilizador. Contém também dados técnicos da sessão de utilizador como, por exemplo, tempo 

de espera de ligação, identificador de sessão, etc.    

Identificação da   Identifica a sessão http do utilizador. É comum  Sessão  Próprias sessão  
em todas as aplicações web para identificar pedidos de um utilizador numa sessão.   

Estado da   Permite identificar em que estado de navegação   Sessão  Próprias 
navegação   o utilizador se encontra (início da sessão, primeira página, primeiro acesso, 

estado de um scroll, estado de uma votação, etc.).   

Seleções do   Armazenam os valores de sessão selecionados  Sessão  Próprias utilizador  
 pelo utilizador tais como a loja, a língua, a moeda, os produtos, o tamanho, etc.   

Favoritos e   Permite lembrar as seleções favoritas do   Persistentes   Próprias 
últimas   utilizador (de lojas, por exemplo) ou as últimas  seleções.   seleções 

(de lojas, produtos, consentimento para a instalação de cookies, etc.) em posteriores 

acessos ao site.   



Cesto das   Armazenam informação sobre o minicesto das  Sessão  Próprias compras  
 compras, bem como os dados de identificação de utilizador associados ao cesto.   

Protocolos   Permite gerir alterações entre domínio   Sessão   Próprias   

(protocolo) seguro (https) e não seguro (http)   

giftlist   A finalidade é guardar os produtos que o   Sessão  utilizador 

adicione à sua gift list para poder recuperá-los.   
Próprias   

   Estes cookies são utilizados para tornar possível   Sessão   Próprias   

  

a navegação entre produtos a partir da ficha de produto   

Cookies de análise de navegação   

Estas cookies obtêm informação genérica sobre os acessos dos utilizadores ao site (não ao 

conteúdo do mesmo) para nos disponibilizar posteriormente informação agregada sobre tais 

acessos com fins estatísticos.   

  COOKIES   OBJETIVO   DURAÇÃ  GEST  

  O   ÃO   

Proveniência   É usada para saber a proveniência de um utilizador ao  Persisten  Própri 

WC_GASource   chegar a uma página deste site, por exemplo, se   tes   as  
chega à página de detalhe do produto a partir de uma grelha de produtos, do motor de 

pesquisa ou de uma página externa.   



Google Analytics  Permitem realizar o seguimento do site através da  Persisten  Própri  

(__utma,   ferramenta Google Analytics, que é um serviço   tes   as   

__utmb, __utmc, disponibilizado pela Google para obter   

__utmz...)   informação dos acessos dos utilizadores aos sites. 

Alguns dos dados guardados para análises 

posteriores são: número de vezes que um utilizador 

visita o site, datas da primeira e última visita do 

utilizador, duração das visitas, página a partir da 

qual o utilizador acedeu ao site, motor de pesquisa 

que o utilizador usou para chegar ao site ou link que 

premiu, local do mundo a partir do qual o utilizador 

acedeu, etc.   

A configuração destas cookies é predeterminada 

pelo serviço disponibilizado pela Google, pelo que 

sugerimos que consulte a página de privacidade do 

Google Analytics,  

http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyo 

verview.html, para obter mais informação sobre as 

cookies que usa e como as desativar (partindo do 

princípio de que não somos responsáveis nem pelo 

conteúdo nem pela veracidade dos sites de terceiros).    

Tag conversão   Este Tag, presente na página de confirmação da   Persisten  De   

Newsletter   encomenda, é usado unicamente caso o utilizador   tes   Tercei  

 (relativamente à  tenha assinado a Newsletter do Site e tenha   ro  Cookie  

armazenado a cookie de uma determinada campanha   campanha, cuja 

denominação irá começar por O Newsletter)   Tag com ligação à Cookie 

campanha Newsletter permite  

analisar a navegação do utilizador no site, para obter informação sobre 

os resultados de conversão dos utilizadores às campanhas de  

Newsletter. Alguns dos dados utilizados para análise são: a informação 

do ID do utilizador e o custo da encomenda efetuada, associada à 

campanha de Newsletter de onde o referido utilizador provier. A 

configuração do Tag e das   

cookies associadas é predeterminada pelo serviço disponibilizado pelo 

nosso prestador de serviços.   

Dispositivo   É utilizado para conhecer o dispositivo de origem  Persisten  Própri 

origem  a partir do qual a encomenda foi realizada, por   tes   as  (WC_ItxSource)  
 exemplo, para diferenciar as encomendas realizadas a partir dos dispositivos 

disponíveis nas lojas físicas das restantes encomendas.   

WC_Dutti_view  Grade Modo de Visualização (2 colunas ou 4   Persisten  Própri  

Mode   colunas).   tes   as   
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Cookies de análise de compras   

Estas cookies permitem reunir informação sobre o dispositivo a partir do qual é feita a 

compra neste site, com o fim de verificar que tais operações oferecem as garantias 

suficientes para os clientes. Estas cookies não contêm, em momento algum, informação 

sensível, como os dados dos cartões.   

  COOKIES   OBJETIVO   DURAÇÃO   GESTÃO  

Dispositivo   Permite identificar de forma única o dispositivo   Persistentes   De de 

compra   (PC, telefone, etc.) a partir do qual são feitas as   Terceiro   
(thx_guid)   compras neste site para a sua posterior análise, 

com o fim de poder oferecer aos nossos clientes 

as garantias suficientes nas operações de 

compra. A informação contida neste cookie é 

reunida por uma empresa externa para realizar 

as referidas análises.   

  

    

Cookies de publicidade ou de remarketing   

São os cookies que tornam possível a gestão dos espaços publicitários visualizados em redes de 

conteúdos, com base em visitas anteriores dos utilizadores ao nosso site. Trata-se de cookies 

próprios, de terceiros e cookies persistentes, que determinam o tipo de anúncio que é mostrado ao 

utilizador, de acordo com a navegação que realizou no site. O utilizador poderá visualizar 

publicidade do site noutras páginas web.   

COOKIES  OBJETIVO  DURAÇÃO  GESTÃO  



Criteo Display (UID,  

UIC, EVT, ACDC, 

UDC, Zdi, Udi, Eid,  

r.ack, OPT OUT, Opt)  

Através dos cookies da Criteo, é possível 

melhorar a publicidade e os anúncios que 

mostramos aos utilizadores, com base no 

seu comportamento na navegação através 

da web. Algum dos dados guardados para 

análises posteriores são por exemplo: 

número de visitas à web, produtos vistos, 

procuras, etc. Os cookies da Criteo não 

abrangem, em caso algum, informações de 

caráter pessoal através das quais se possa 

identificar um determinado utilizador. A 

configuração destes cookies é 

prédeterminada pelo serviço oferecido pela 

Google, por isso, sugerimos que consulte a 

página http://www.criteo.com/es/privacy/ 

para obter mais informações sobre os 

cookies que utiliza e o modo de os 

desativar (tendo em conta que não somos 

responsáveis pelo conteúdo, nem pela 

veracidade das páginas de terceiros).   
Persistentes   De Terceiro  

Salecycle 

Através dos cookies de Salecycle, é 

possível ompreender que produtos e 

serviços podem interessar aos utilizadores 

com base no seu comportamento na 

navegação através da web e para 

recompilar certa informação pessoal (como 

nome, endereço de correio eletrónico, 

número de telefone e um identificador 

único associado com o dispositivo dos 

utilizadores). Esta informação utiliza-se 

para ajudar aos utilizadores no processo de 

compra, mesmo a contactar aos utilizadores 

de vez em quando (quer seja por correio 

eletrónico ou SMS) ou para personalizar a 

publicidade que se mostra aos utilizadores 

online. 

A configuração destes cookies é 

predeterminada pelo serviço oferecido pela 

Salecycle, pelo que lhe sugerimos que 

consulte a página de privacidade de 

SaleCycle 

(http://www.salecycle.com/service-privacy-

notice/), para obter mais informações sobre Persistentes   De Terceiro  
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os cookies que utiliza e sobre a forma de os 

inabilitar (tendo em consideração que não 

somos responsáveis pelo conteúdo nem 

pela veracidade dos sítios web de terceiros). 

  

Esta tabela informativa será atualizada com a maior celeridade possível à medida que 

forem mudando os serviços disponibilizados neste site. No entanto, durante a referida 

utilização é possível que pontualmente a tabela informativa deixe de incluir alguma 

cookie, tag ou outros dispositivos similares, embora se trate sempre dispositivos com 

finalidades idênticas às que constam da presente tabela.   

   


