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POLÍTICA DE COOKIES
A finalidade desta política é permitir-lhe conhecer os seus direitos em relação aos cookies e
dispositivos de rasteamento similares utilizados neste site.

I.

Definição de cookie

Um cookie, ou outro dispositivo de rasteamento similar, é um ficheiro de texto colocado e armazenado
no seu computador, aparelho móvel, tablet, tecnologia ou outro aparelho (coletivamente designados
por “Aparelho”) aquando da sua visita a um website.
O seu objetivo é recolher informações sobre as suas preferências a fim de melhorar a sua experiência
ou o seu modo de aceder ao Website ou utilizá-lo (“Informação do Utilizador”). A informação do
utilizador pode nomeadamente incluir o tipo de navegador, o sistema operacional, a página
visualizada, a extensão do uso e as páginas previamente visualizadas, a cidade e o país onde está
localizado ou outros identificadores automáticos exclusivos (“Identificador do Aparelho”) relativos ao
Aparelho utilizado para aceder ao website.
É-lhe informado que durante a sua visita a este website, cookies podem ser colocados no seu aparelho.
Existem 2 tipos de cookies:
► Cookies de sessão, que são suprimidos quando encerrar a sua sessão de navegação
► Cookies persistentes que conservam a informação sobre os visitantes até à expiração do seu
período de vida ou até que você os remova do seu computador (ver a secção IV)
Somente o emissor de um cookie está apto a ler ou alterar a informação contida neste.
Os cookies podem conter dados pessoais.
Se desejar mais informações, poderá:
► Ler a política de proteção dos dados da Valeo, disponível aqui: Política Geral de Proteção dos
Dados Valeo
► Ou contatar o nosso DPO no seguinte endereço: dpo.external@valeo.com

II.

Consentimento

Alguns cookies estão sujeitos ao consentimento.
Para obter o seu consentimento ao uso destes cookies, desde que entra no website uma notificação
aparece (sob a forma de uma faixa a ser fechada) antes de aceder ao website, com a informação
mostrada abaixo:
"PRIVACIDADE E COOKIES – Utilizamos cookies para ajudar a oferecer-lhe a melhor experiência no nosso site.
Entretanto, ao continuar a utilizar o site sem mudar os parâmetros, estará concordando com o nosso uso de cookies. > Aceito
Ao clicar em "Aceito" nesta faixa, ou usar o nosso site, está a consentir no uso dos cookies, a menos que os tenha desativado
Clique aqui para saber como desativá-los”.
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Durante a sua utilização do website, informações relativas à sua navegação neste website poderão ser
armazenadas nos "cookies", dependendo da opção que tiver escolhido em relação aos cookies.
Poderá mudar a sua escolha em relação aos cookies a qualquer momento (para mais detalhes ver o
título IV).

III.

Qual é a finalidade dos cookies

Os cookies permitem/são necessários para:
►
►

►
►

►
►

Compilar estatísticas e medir o volume de tráfego no site
O uso das diferentes funcionalidades que constituem o site (secções e conteúdos visitados,
caminho percorrido)
Tornar os serviços da Valeo mais interessantes e melhorar a sua experiência de navegação
Adaptar a apresentação do site às preferências de visualização do seu aparelho ( idioma
utilizado, resolução do ecrã, sistema operacional utilizado, etc.) durante a visita do site,
dependendo do hardware e do software de visualização ou leitura que o seu aparelho contém
Administrar o Website, as suas funcionalidades e Serviços
Para atender aos seus pedidos dependendo do Serviço que solicitou:
⮚ processar e gerir a sua aplicação para um trabalho no grupo Valeo
⮚ Enviar alertas por e-mail fornecendo-lhe informação sobre o grupo Valeo
⮚ Fornecer os Serviços e funcionalidades oferecidos na área privada dos acionistas: enviar
documentação específica, periódica e automaticamente, enviar uma eNewsletter sobre
eventos recentes no grupo Valeo
⮚ Enviar e-mails de alerta aos jornalistas
⮚ processar questões, comentários e outros pedidos que desejar fazer, contatando-nos
através do separador “contato” do Website

Os cookies emitidos pela VALEO são usados para os fins abaixo descritos, de acordo com a sua escolha,
que depende da configuração do software de navegação utilizado aquando da sua visita ao site.
Poderá mudar a sua escolha a qualquer momento.
Os cookies usados pela Valeo são: Ver o anexo para cada WEB SITE
A emissão e o uso de cookies por terceiros está sujeita às políticas de privacidade pessoal destes
terceiros.
A VALEO dá informações sobre a finalidade dos cookies de que tem conhecimento e os meios que lhe
são oferecidos para fazer a sua escolha em relação a estes cookies através das aplicações de terceiros
integradas no site.
A VALEO pode incluir no siteaplicações fornecidas por terceiros, que tornam possível o intercâmbio do
conteúdo do site com outras pessoas ou para informar estas outras pessoas da sua consulta ou da sua
opinião a respeito de um elemento do conteúdo do site. É o caso, por exemplo, para os botões "Share"
e "Like", a partir de redes sociais como Facebook, Twitter, etc.
A rede social que fornece tais botões de aplicação pode identificá-lo através deste botão, mesmo que
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não tenha utilizado este botão durante a sua visita ao site. Este tipo de botão de aplicação pode
permitir à rede social em questão monitorizar a sua atividade de navegação no site, simplesmente
porque a sua conta na rede social foi ativada no seu terminal (sessão aberta) enquanto estiver a
navegar no site.
A VALEO não tem nenhum controlo sobre os processos utilizados pelas redes sociais para recolher
informações relativas à navegação no site e relativas aos dados pessoais obtidos. A VALEO convida-o
a ler as políticas de proteção da privacidade destas redes sociais para conhecer os propósitos,
particularmente os propósitos publicitários, dos dados de navegação que elas podem recolher com o
uso destes botões de aplicação. Estas políticas de proteção podem em particular permitir-lhe expressar
as sua escolhas em relação a estas redes sociais, em particular mudando os parâmetros das suas contas
e cada uma destas redes.

IV.

As suas escolhas em relação aos cookies

Aquando da sua primeira visita ao nosso website, poderá aceitar ou recusar o uso de cookies.
Terá diversas possibilidades para a gestão dos cookies. Toda mudança nos parâmetros efetuada pelo
utilizador pode alterar a atividade de navegação na Internet do utilizador e as condições de acesso a
certos serviços que requerem o uso de cookies.
O utilizador pode decidir expressar e modificar as suas preferências em relação aos cookies a qualquer
momento, utilizando os métodos abaixo descritos.
As opções oferecidas pelo seu software de navegação:
Poderá configurar o seu software de navegação de maneira a que os cookies sejam armazenados no
seu aparelho ou, ao contrário, de maneira a que sejam rejeitados, sistematicamente ou dependendo
de quem os emitiu. Também pode configurar o seu navegador de maneira a que a aceitação ou rejeição
dos cookies seja proposta antes que um cookie seja armazenado no seu aparelho. Para mais detalhes,
ver a secção (c).

a) Aceitar cookies
A conservação dos cookies no seu aparelho depende da sua decisão, que poderá exprimir e alterar a
qualquer momento, gratuitamente, através da escolha entre as opções propostas pelo seu software
de navegação.
Se aceitar a conservação dos cookies no seu software de navegação do seu aparelho, os cookies
integrados nas páginas e nos conteúdos que consultou podem ser armazenados temporariamente
numa localização específica no seu aparelho. Somente o emissor estará apto a lê-los, utilizando este
aparelho.

b) Rejeitar cookies
Se decidir rejeitar os cookies no seu aparelho, ou suprimir quaisquer cookies já instalados nele, não
poderá utilizar um certo número de funcionalidades que são necessárias para visitar certas secções do
site. Este seria o caso se tentar aceder a qualquer dos nossos conteúdos ou serviços que exige a sua
conexão. Seria também o caso no que se refere à compatibilidade técnica quando a VALEO não pode
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reconhecer o tipo de navegador utilizado no seu aparelho, o seu idioma e apresentação predefinidos
ou o país a partir do qual o seu aparelho parece estar conetado à internet.
Se o navegador for configurado de maneira a rejeitar os cookies no seu aparelho, a VALEO não
assumirá nenhuma responsabilidade pelas consequências ligadas à operação degradada dos seus
serviços resultante da impossibilidade de armazenar ou visualizar os cookies necessários ao
funcionamento dos seu serviços e que foram rejeitados ou suprimidos.

c) Como exercer a sua escolha no navegador que utiliza?
Cada navegador tem um modo diferente de gerir os cookies e a configuração dos cookies. A
configuração do seu navegador é descrita no seu menu de ajuda, que lhe informará como proceder
para mudar a configuração dos cookies.
ex.:
Para Internet Explorer ™ :
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies,
Para Safari ™:
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html,
Para Chrome ™:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647,
Para Firefox ™:
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies,
Para Opera ™:
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html,
Se não quiser que a VALEO armazene cookies no seu aparelho para fins de medição de tráfego, pode
clicar neste link de desativação, que armazenará no seu aparelho um cookie destinado exclusivamente
à desativação dos serviços de tráfego operados pela VALEO.
Queira notar que esta desativação depende de um cookie. Se suprimir os cookies armazenados no seu
aparelho (utilizando o navegador), a VALEO deixará de saber que você escolheu esta opção.
Se o terminal é utilizado por diversas pessoas e quando um terminal de dados tem diversos
navegadores, a VALEO não pode assegurar que os serviços destinados a este terminal de dados
corresponde realmente ao seu uso deste terminal e não ao uso de outro utilizador do terminal.
Se tal for o caso, a partilha do aparelho com outros e a configuração do navegador em relação aos
cookies é efetuada por cada utilizador segundo a sua livre escolha e sob a sua própria responsabilidade.
Gestão dos cookies de terceiros
Poderá decidir rejeitar os cookies de terceiros através das aplicações de terceiros integradas no site.
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V.

Prazo de conservação dos cookies

Os cookies são conservados no máximo por treze meses a partir da sua instalação no seu aparelho. No
fim deste período, o seu consentimento será novamente requerido (se aplicável).

VI.

Proteção dos dados

Quando cookies são utilizados, a Valeo pode processar dados pessoais ao seu respeito como
controlador de dados.
Os dados recolhidos são requeridos para medir o tráfego no site ou para melhorar a sua experiência
de navegação.
A base legal para as operações de processamento é o interesse legítimo visado pela Valeo ou por um
terceiro ou o seu consentimento.
Os destinatários dos seus dados pessoais são: serviços autorizados da Valeo, seus subcontratantes e o
emissor do cookie [a validar e completar eventualmente].
De acordo com o regulamento 2016/679 sobre a proteção dos dados pessoais, poderá exercer o seu
direito de acesso, retificação, limitação do processamento, supressão, portabilidade.
Tem o direito de objetar quando o processamento é baseado num interesse legítimo visado pela Valeo
ou por um terceiro. E pode retirar o seu consentimento quando a base legal para o processamento
dos seus dados for o consentimento. Tem também o direito de dar instruções sobre o futuro dos seus
dados após a sua morte.
Para exercer os seus direitos, pode escrever aos seguintes endereços:
DPO
Valeo Management Services
43, rue Bayen
75017 Paris
França
Pode depositar uma queixa perante a autoridade de proteção competente.
Se desejar mais informações, poderá:
► Ler a política de proteção dos dados da Valeo, disponível aqui: Política Geral de Proteção dos
Dados da Valeo
► Ou contatar o nosso DPO no seguinte endereço: dpo.external@valeo.com
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ANEXO 1
N°

TIPO

NOME

FINALIDADES

DURAÇÕES

1

Funcionalidade

SL_C_23361dd03
5530_SID

Funcionalidade

12 meses

2

Funcionalidade

SL_C_23361dd03
5530_VID

Funcionalidade

12 meses

3

Funcionalidade

SL_C_23361dd03
5530_KEY

Funcionalidade

12 meses

4

ShareThis

__unam

Botões de partilha

9 meses

Quando da sua visita ao website da Valeo, terceiros podem ter colocado cookies no seu aparelho,
dependendo da sua escolha. Os cookies emitidos por terceiros são utilizados para os fins abaixo
descritos.
Os cookies utilizados por terceiros são:
N°

TIPO

NOME

EMPRESA

FINALIDADES

DURAÇÕES

1

Análise/técnica

_ga

Google Analytics

Análise de Website

14 meses

2

Análise/técnica

_gid

Google Analytics

Análise de Website

1 dia

3

Análise/técnica

_gat

Google Analytics

Análise de Website

Até o
encerramento
da janela de
navegação
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ETHICS & COMPLIANCE
https://sites.google.com/a/valeo.com/ethics-compliance-portal/home
www.valeo.com
© Copyright 2018 Valeo. All Rights Reserved
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