Anexo A: Tipos de cookies utilizados neste site

Tipo de cookie

Fonte

Finalidade

Prazo de conservação

Como bloquear

Cookies/tecnologias de monitorização implementados por Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda. (cookies originais)
Cookies necessários para
finalidades e funções
essenciais do site
[Por exemplo,
SESS3e1ee17dc398c0de9bef0
c2ce8213d0d.]

Johnson & Johnson

Estes cookies são estritamente
necessários para o correto
funcionamento do nosso site.
Permitem-nos garantir a
segurança e apresentação
eficiente do nosso site.

O cookie implementado
para este fim é
automaticamente
removido do seu
dispositivo um mês após a
sua última consulta do
nosso site.

Cookies de melhoramento do
site

Johnson & Johnson

Estes cookies ajudam a melhorar
o desempenho e usabilidade do
nosso site. Por exemplo, podem
permitir-nos detetar se o seu
navegador pode executar
pequenos programas do site
(designados por 'scripts') que
contêm funcionalidades adicionais
do site ou permitir-nos relembrar
quaisquer preferências do site
que definir (como o tamanho do
tipo de letra ou preferências de
idioma).

O cookie implementado
para este fim é
automaticamente
removido do seu
dispositivo assim que
fechar o navegador.

Pode alterar as definições do
seu navegador para aceitar ou
recusar estes cookies.
Como as definições variam de
navegador para navegador,
deve consultar o menu de
Ajuda do seu navegador para
obter mais informações.
Pode alterar as definições do
seu navegador para aceitar ou
recusar estes cookies. Como
as definições variam de
navegador para navegador,
deve consultar o menu de
Ajuda do seu navegador para
obter mais informações.

Cookies/tecnologias de monitorização implementados por Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda., prestadores de
serviços e outras empresas (cookies de terceiros)
Cookies e tecnologias de
análise

Google Analytics

Estes cookies são utilizados para
recolher informações sobre a
forma como os visitantes utilizam
o nosso site. Utilizamos as
informações para compilar
relatórios e para nos ajudar a
melhorar o site. Os cookies
recolhem informações de forma
anónima, incluindo o número de
visitantes do site, de onde os
visitantes acedem ao site e as
páginas que visitaram.

Alguns dos cookies
estabelecidos para este
fim são automaticamente
removidos do seu
dispositivo assim que
fechar o navegador.
Outros podem permanecer
durante, no máximo, 24
meses desde a sua última
consulta do nosso site.

Pode cancelar a monitorização
pelo Google Analytics
visitando:
http://tools.google.com/dlpag
e/gaoptout?hl=en-GB.

Prazo de conservação

Como bloquear

Cookies e tecnologias de
publicidade

Tipo de cookie

AppNexus

Estes cookies são utilizados para
recolher informações sobre como
os visitantes utilizam o nosso
site, a fim de lhes apresentar
publicidade adaptada aos seus
interesses no nosso site e/ou
noutros sites.

Alguns dos cookies
implementados para este
fim podem permanecer
durante um período
máximo de 12 meses
desde a última consulta do
nosso site.

Pode cancelar a monitorização
pela AppNexus visitando:
http://www.appnexus.com/pla
tform-policy#choices

Cookies e tecnologias de
partilha de conteúdos

AddThis

Estes cookies e tecnologias
permitem-lhe partilhar páginas e
conteúdos que sejam do seu
interesse no nosso site através de
redes sociais de terceiros ou
outros sites.
As empresas que implementam
estes cookies e tecnologias
podem partilhar as suas
informações com terceiros e/ou
utilizar as informações para
apresentar publicidade
direcionada a si noutros sites.

Alguns dos cookies
implementados para este
fim podem permanecer
durante um período
máximo de 24 meses
desde a última consulta do
nosso site.

Pode cancelar a monitorização
pela AddThis visitando:
http://www.addthis.com/adve
rtising-choices

O YouTube utiliza ficheiros
Adobe Flash (ou "Flash
cookies") para este fim.
Estes ficheiros são
armazenados
indefinidamente no seu
dispositivo, mas podem
ser removidos seguindo as
instruções de bloqueio.
Alguns destes cookies
definidos para este fim
podem permanecer
durante um período
máximo de oito meses
desde a sua última
consulta do nosso site.
O McAfee utiliza ficheiros
Adobe Flash (ou "Flash

Pode optar por aceitar ou
recusar Flash cookies visitando
o gestor de definições Web da
Adobe em:
http://www.macromedia.com/
support/documentation/en/fla
shplayer/help/settings_manag
er07.html.

Cookies e tecnologias de
funcionalidades do site

Cookies de segurança

Fonte

YouTube

McAfee

Finalidade

Alguns dos cookies
implementados para este fim
podem permanecer durante um
período máximo de 24 meses
desde a última consulta do nosso
site.
Estes cookies são utilizados para
apresentar funcionalidades no
nosso site que são fornecidas por
terceiros. Sem estes cookies,
determinadas funcionalidades do
site estariam indisponíveis para
os nossos visitantes. Os dados
recolhidos pelos nossos
prestadores de serviços para este
fim podem ser partilhados de
forma anónima com terceiros e
podem ser utilizados para fins de
publicidade direcionada.

Estes cookies são utilizados para
melhorar a segurança do nosso

Pode cancelar a monitorização
pelo YouTube visitando:
http://googleads.g.doubleclick
.net/ads/preferences/naiv0opt
out.
Pode optar por aceitar ou
recusar Flash cookies visitando

Tipo de cookie

Fonte

Finalidade

Prazo de conservação

Como bloquear

site e para proteger o site contra
atividade maliciosa dos visitantes.
Os dados recolhidos pelos nossos
prestadores de serviços para este
fim podem ser partilhados de
forma anónima com terceiros e
podem ser utilizados para fins de
publicidade direcionada.

cookies") para este fim.
Estes ficheiros são
armazenados
indefinidamente no seu
dispositivo, mas podem
ser removidos seguindo as
instruções de bloqueio.

o gestor de definições Web da
Adobe em:
http://www.macromedia.com/
support/documentation/en/fla
shplayer/help/settings_manag
er07.html.
Alternativamente, pode obter
mais informações sobre as
práticas de recolha de dados
da McAfee visitando:
http://www.mcafee.com/us/ab
out/legal/privacy.aspx

