Política de cookies

Aviso sobre o uso de cookies
Quando visita um dos sites da Schaeffler AG e empresas nas quais a Schaeffler AG, direta ou
indiretamente, detém uma participação maioritária (Grupo Schaeffler), serão armazenadas informações no
seu dispositivo terminal na forma de um “cookie”. Os cookies são pequenos arquivos de texto que
permitem a análise do uso do site, que registam configurações e dados no seu navegador de Internet, bem
como permitem ainda personalizar o site de acordo com os seus interesses e exibir publicidade baseada nos
interesses por outros sites. Não recolhemos nenhum dado pessoal através de cookies, a menos que nos
tenha dado expressamente o seu consentimento nesse sentido.

1. Tipos de cookies

Dependendo da função e finalidade, os cookies podem ser divididos em duas categorias: cookies
necessários em termos técnicos e cookies opcionais. Podem ainda existir os chamados cookies próprios,
que são cookies que colocamos como o operador do site, e os chamados cookies de terceiros, que são
colocados por um domínio diferente do nosso. Em princípio, qualquer cookie pode ser removido exceto o
cache do navegador da Internet, perdendo imediatamente a sua validade.
Abaixo, encontrará uma lista de todos os cookies que podem ser usados nos nossos sites, bem como
informações adicionais sobre sua finalidade, período de validade e tipo.

Cookies necessários em termos técnicos

Os cookies necessários em termos técnicos são essenciais para que possa navegar nos nossos sites e operar
as funções básicas dos mesmos. Sem estes cookies, a utilização do site pode ser limitada.

Cookies opcionais

Os cookies opcionais recolhem informações sobre o uso do nosso site, servindo para otimizar o site e
permitindo a elaboração de relatórios sobre interesses prováveis e características prováveis demográficas
dos visitantes. Podem ainda ser usados para oferecer conteúdo direcionado que se afigure relevante para os
utilizadores e que seja adaptado aos seus interesses. As últimas informações podem ser compartilhadas
com terceiros, tais como publicitários.

Em particular, informamos o utilizador sobre os serviços e cookies seguintes:

a) Google Analytics

Este site usa o Google Analytics, um serviço de análise da web da Google Inc. ("Google"). O Google
Analytics usa cookies que permitem analisar a sua utilização do site. As informações geradas pelo cookie
sobre a utilização deste site são transmitidas para um servidor do Google nos EUA e são ali armazenadas.

No entanto, se a anonimização do IP estiver ativada neste site, o seu endereço IP será abreviado
antecipadamente dentro dos Estados-Membros da União Europeia ou noutras partes do Espaço Económico
Europeu. Apenas em casos excecionais, o endereço IP completo será transmitido para um servidor do
Google nos EUA e ali abreviado. Em nome do operador deste website, o Google usará essas informações
para analisar a sua utilização do site, para compilar relatórios sobre a atividade do site e para fornecer
serviços adicionais relacionados à atividade do site e ao uso da Internet para o operador do site.
O endereço IP transmitido pelo seu navegador como parte do Google Analytics não será misturado com
outros dados do Google. Gostaríamos de salientar que, neste site, o Google Analytics foi ampliado para
incluir o código "anonymizeIp;", a fim de garantir uma recolha anónima de endereços IP (a chamada
máscara de IP).
Pode impedir a recolha pelo Google Analytics clicando na hiperligação seguinte
Desativar o Google Analytics

Um cookie de exclusão será definido, o que impedirá a coleta futura de seus dados ao visitar este site.
Como alternativa, você também pode baixar e instalar o plug-in do navegador disponível no seguinte link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Mais informações sobre os Termos de Uso e a Política de Privacidade do Google Analytics estão
disponíveis em
http://www.google.com/analytics/terms/pt.html
ou em
https://policies.google.com/.

b) Recursos de publicidade do Google

Este site usa os recursos de publicidade do Google. O Google utiliza cookies para o uso das funções de
publicidade descritas. Com a ajuda de cookies, o comportamento do utilizador pode ser analisado ao visitar
o site e, em seguida, usado, por exemplo, para publicidade com base no uso e interesses.
Este site usa o recurso de remarketing do Google. Este permite que os visitantes do site sejam abordados
com publicidade com base em interesses quando visitam outros sites na Rede de Display do Google ou
usam a Pesquisa do Google e já visitaram determinadas partes do site previamente. O recurso de
remarketing pode inserir o cookie DoubleClick do Google.
Quando realizamos uma campanha de comunicação/marketing que segmenta a publicidade online, usamos
o Google AdWords para exibir anúncios com base nos seus interesses prováveis e no seu uso deste website

com a ajuda do recurso de remarketing. Dependendo do objetivo da campanha publicitária, um chamado
cookie conversão ou cookie para publicidade do Google para as preferências de anúncio pode ser colocado
para rastrear se um utilizador viu e clicou no anúncio.
Os Recursos de publicidade do Google Analytics, relatórios para impressões da Rede de Display do
Google, além de prováveis caraterísticas demográficas e possíveis interesses dos visitantes do website. Os
seus dados demográficos prováveis e possíveis interesses são revelados pela forma como utiliza o nosso
website e os nossos aplicativos ou por outras empresas que também usam os Recursos de publicidade do
Google para entender os seus interesses prováveis. Essas informações são armazenadas no cookie para as
preferências de anúncio do Google e no cookie do Google DoubleClick e podem ser transmitidas a
terceiros, tais como publicitários.
O Google não misturará o endereço IP transmitido pelo seu navegador com outros dados do Google.
Nenhum dado pessoal será recolhido, transmitido ou analisado.
A hiperligação seguinte fornece informações sobre como impedir a recolha de dados pelos recursos de
publicidade do Google:
https://support.google.com/ads/answer/2662922.

Pode encontrar mais informações sobre os Recursos de publicidade do Google e os cookies utilizados, bem
como sobre a Política de Privacidade dos Recursos de publicidade do Google em:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
ou em
https://policies.google.com/.

c) Hotjar

Utilizamos o Hotjar para melhorar a experiência do utilizador e o desempenho deste site. O Hotjar usa
cookies com esta finalidade.
O Hotjar é um serviço que analisa o comportamento dos utilizadores no site e os seus comentários. Tal é
efetuado através de gravações anónimas de movimentos e cliques do utilizador no site. Para além disso,
também recolhe e avalia estatisticamente as informações sobre o sistema operativo e o navegador do
utilizador, bem como hiperligações de entrada e saída, localização geográfica, resolução de tela e categoria
do dispositivo. A ferramenta de análise permite-nos observar o comportamento anónimo dos utilizadores
do site, e as ferramentas de feedback ajudam-nos a identificar as atividades do utilizador, como comentar
ou publicar comentários. A Hotjar não divulga estas informações a terceiros. Mais informações sobre a
recolha e processamento de dados pelo Hotjar estão disponíveis aqui:
https://www.hotjar.com/privacy.

Pode desabilitar a análise do seu comportamento pelo Hotjar no respetivo site:
https://www.hotjar.com/opt-out.

d) Econda

Para a conceção orientada de acordo com as necessidades e para a otimização deste site, os dados anónimos
são recolhidos e armazenados utilizando soluções e tecnologias da Econda GmbH, e são criados perfis de
utilização a partir desses dados com recurso à pseudonomização. Para esta finalidade, os cookies podem ser
usados para permitir o reconhecimento de um navegador da Internet. Os perfis de utilização não serão
misturados com os dados do portador do pseudónimo sem o consentimento explícito do visitante. Em
particular, os endereços IP tornam-se irreconhecíveis imediatamente após a receção, de forma a que uma
atribuição de perfis de utilização aos endereços IP não seja possível.
Os visitantes deste site podem opor-se à recolha de dados e ao armazenamento pela Econda a qualquer
momento com efeitos para o futuro em:
https://www.econda.de/en/data-storage-opt-out/.
Um cookie de exclusão será colocado no seu dispositivo. Mais informações sobre a política de privacidade
da Econda podem ser encontradas aqui:
https://www.econda.de/en/data-protection/.

2. Configurar cookies

Pode opor-se à utilização de cookies para que nenhum cookie seja colocado no seu dispositivo terminal.
Tal pode ser efetuado, por exemplo, através de uma configuração correspondente no navegador da Internet.
No entanto, gostaríamos de salientar que, neste caso, poderá não conseguir utilizar todas as funções deste
website em toda a sua extensão.
Se quiser desativar cookies ou serviços individuais no nosso site, encontrará as informações necessárias
sobre os respetivos serviços na secção 1 desta Política de Cookies.
Abaixo, reunimos hiperligações que fornecem informações detalhadas sobre a desativação de cookies em
navegadores correntes:

Internet Explorer
Mozilla Firefox

Google Chrome
Safari

Gostaríamos ainda de chamar à sua atenção para a página de desativação da Network Advertising Initiative
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
e para a página de desativação da Digital Advertising Alliance
http://www.aboutads.info/choices.

Se tiver alguma questão sobre a Política de Cookies, por favor contacte
Dataprivacy@Schaeffler.com

