Política de Cookies
Recorremos ao uso de cookies em Jumbo.pt para melhorar o seu desempenho e proporcionar
uma melhor utilização pelos seus visitantes.
Política de Cookies
O que é um cookie? A grande maioria das páginas de internet e aplicações utilizam cookies,
com o objetivo de melhorar a experiência do visitante. Um cookie é uma informação
armazenada num pequeno ficheiro de texto simples que o servidor do site, ao ser visitado
pelo utilizador, coloca no seu computador ou no seu dispositivo móvel, através do navegador
de internet (browser). Desta forma, o servidor pode guardar informações sobre sessões dos
utilizadores, acedendo apenas aos cookies relativos à navegação na página de internet ou
aplicação.
Porque utilizamos cookies:
Ao navegar na nossa página de internet ou aplicação, os cookies podem identificar o seu
browser durante a duração da sua visita ("cookies de sessão") ou ao longo de visitas recorrentes
("cookies persistentes"). Os cookies são usados nas nossas páginas de internet e aplicações:
por razões técnicas (identificação de sessão, registo de preferências, fluxo do carrinho de
compras...) para, por exemplo, adaptar a apresentação da página de internet ou aplicação
à configuração do computador ou dispositivo móvel usado; para fins de análise estatística
e gestão de tráfego permitindo, por exemplo, melhorar a ergonomia da página de internet
ou aplicação e a relevância dos nossos serviços, alinhando-a com os seus interesses; para
disponibilizar ofertas comerciais, nas nossas páginas de internet ou aplicação ou em páginas
de internet ou aplicações de entidades terceiras, relacionadas ou não com os seus interesses.
Que tipo de Cookies Utilizamos?
—
—

—

Sessão - Estes ficheiros contêm informação não pessoal mas que permitem a sua
identificação por parte do site Jumbo.
Analíticos - O Google Analytics é uma ferramenta de análise do Google que ajuda os
proprietários de sites e aplicações a entender como os seus utilizadores se envolvem com
as propriedades dos sites. O Google Analytics utiliza um conjunto de cookies para recolher
informações e estatísticas de utilização do website sem identificar pessoalmente visitantes
individuais para o Google.
Cookies de entidades terceiras - Em função da sua escolha, os cookies poderão ser
registados e acedidos por entidades terceiras, durante a sua navegação na nossa página
de internet ou aplicação (anunciantes, agências de comunicação, empresas de medição
de audiência, etc.). Ao ser registado o percurso de navegação, os cookies permitem, durante
o seu período de validade, que estas entidades terceiras determinem os conteúdos
publicitários suscetíveis de corresponder aos seus interesses.

A utilização de cookies pelas entidades terceiras é gerida pelas suas próprias políticas
de privacidade:
Os produtos vendidos pela promotora não sofrerão aumento de preço em virtude da realização
do concurso, o que não prejudica que possam existir alterações de preços motivadas
pelas oscilações do mercado, dentro do normal funcionamento do mesmo.
Não serão admitidos ao concurso, sócios, administradores ou empregados da promotora
do concurso.
—

Krux
Concedemos à Krux Digital, LLC permissão para usar cookies HTTP, cookies HTML5,
identificadores estatísticos e pixel tags na nossa página de internet e identificadores
de dispositivos móveis nas nossas aplicações [SMF1] . As informações são recolhidas,
enviadas e analisadas na plataforma de gestão de dados (DMP) e partilhadas com
terceiros para segmentação de audiências, personalização e otimização para anunciantes
e editores. Através da nossa plataforma de gestão de dados, podemos associar informação
dos cookies do seu dispositivo a dados pessoais que sejam fornecidos. Para mais
informações, aceda a http://www.krux.com/privacy/. Para recusar ou excluir esta
funcionalidade, aceda a http://www.krux.com/privacy/consumer-choice/.

—

Flixmedia
Para podermos fornecer informação oficial de fabrico sobre os produtos, permitimos
que a Flixmedia processe o seu endereço IP apenas para permitir a entrega de vídeos,
imagens ou texto informativos do fabricante. Não sendo um serviço de publicidade,
o endereço IP não é partilhado com terceiros para além dos parceiros de tecnologia que
suportam a visualização das informações. A Flixmedia não processa nem guarda qualquer
outro dado pessoal. Para mais informações, aceda a https://flixmedia.eu/flixmedia-data-privacy-policy/ ou entre em contacto através de GDPR@flixmedia.eu.

—

Redes Sociais
Para lhe permitir a partilha de conteúdo ou de opinião, sobre os nossos produtos e serviços,
incluímos funcionalidades que se encontram diretamente ligadas às redes sociais (botões,
plug-ins, ...). Estes elementos podem permitir que as redes sociais registem o seu percurso
de navegação na nossa página de internet ou aplicação, desde que o seu browser esteja
ligado às suas contas pessoais das respetivas redes (mesmo sem “Partilhar”). As condições
de utilização da informação recolhida são definidas pelas próprias redes sociais não tendo,
a Auchan, qualquer controlo sobre as ações realizadas. Para saber mais sobre o uso que é
feito dos dados recolhidos durante a sua navegação, e de como configurar as respetivas
definições de privacidade nas suas contas de redes sociais, sugerimos que consulte as
respetivas políticas de privacidade.

—

Os cookies "Flash"©
Adobe Flash Player ™ é um software regularmente utilizado para criação de conteúdo
interativo multimédia. Este programa usa também pequenos ficheiros para armazenar
informações, mas a tecnologia implementada é diferente da usada para cookies e as
definições, quanto à privacidade, devem ser geridas de forma específica. Poderá gerir
o conteúdo do Flash relativo à sua navegação, através do Adobe Flash Player Manager:
https://www.adobe.com/support/documentation/pt/flashplayer/help/settings_manager07.html

Se a utilização do seu dispositivo for partilhada
Como os cookies estão diretamente relacionados com o dispositivo e browser utilizados,
não é possível garantir a identidade do utilizador que acede durante a sessão. Desta forma,
é possível que os serviços e anúncios apresentados no seu computador ou dispositivo móvel,
correspondam apenas, de modo parcial, à sua utilização (a navegação e preferências de outros
utilizadores do dispositivo podem ser levadas em consideração). A privacidade do seu
dispositivo resulta das suas opções, tanto ao nível da utilização (quais as pessoas com
acesso) como ao nível da configuração (particularmente em relação a cookies).
As suas opções quanto ao uso de cookies
Existem várias opções disponíveis para gerir cookies, especificadas em baixo. As configurações
definidas podem afetar sua navegação na internet, bem como a funcionalidade de
determinados serviços que exijam o uso de cookies. Como tal, renunciamos a qualquer
responsabilidade pelas consequências de eventual degradação dos nossos serviços, resultantes
da impossibilidade de registar ou visualizar cookies no seu dispositivo.
—

Navegação em Computador (PC)
Através da configuração de parâmetros do seu browser, poderá gerir uma série de ações
na administração dos cookies por forma a aceitar ou recusar a sua utilização, a qualquer
momento, seja de modo genérico ou de modo específico. Como os elementos
de configuração são específicos para cada browser, sugerimos que siga o link
correspondente para saber mais:

•

Para gerir os cookies através do Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt

•

Para gerir os cookies através do Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/pt-pt/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

•

Para gerir os cookies através do Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/pt-PT/kb/apagar-cookies-para-remover-informacao-de-sitios-web

•

Para gerir os cookies através do Safari:
https://support.apple.com/pt-pt/HT201265

•

Para gerir os cookies através do Edge:
https://privacy.microsoft.com/pt-pt/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Para outros dispositivos móveis (smartphones, tablets), sugerimos a consulta do menu de ajuda
do seu browser.
—

Plataformas interprofissionais
Algumas plataformas interprofissionais permitem a gestão de cookies online. A título
de exemplo, referimos a página YourOnlineChoices, criada por diversos profissionais
de publicidade digital, agrupados na associação europeia EDAA (European Digital
Advertising Alliance). O utilizador pode optar por ativar ou desativar o uso de cookies
que correspondam à apresentação de anúncios relacionados com os seus pontos de
interesses, para as entidades registadas nesta plataforma: http://www.youronlinechoices.com/pt/your-ad-choices

—

Outras ferramentas
Além das soluções mencionadas acima, existem ferramentas (sob a forma de plug-ins
ou add-ons para o browser), desenvolvidas por entidades terceiras, que permitem
o controlo da recolha e uso de cookies.

Informações adicionais sobre cookies: Para obter informações adicionais sobre cookies,
sugerimos a solicitação de esclarecimentos junto da página de internet da Comissão
Nacional de Proteção de Dados (CNPD): http://www.cnpd.pt

