Política de cookies
A CooperSurgical, Inc. e suas afiliadas (CooperSurgical) respeitam o seu direito à privacidade e estão
empenhadas em oferecer-lhe um website que possa utilizar em segurança.

O que é um cookie?
Um cookie é um pequeno ficheiro que lhe pede autorização para ser introduzido no disco rígido do
seu computador. Ao conceder essa autorização, o ficheiro é adicionado e o cookie ajuda a analisar o
tráfego da web ou deixa-o saber quando visita um website em particular. Os cookies permitem que
as aplicações da web lhe respondam como um indivíduo. A aplicação da web pode personalizar as
suas operações de acordo com as suas necessidades, o que gosta e o que não gosta, recolhendo e
relembrando informação acerca das suas preferências.

Para que são utilizados os cookies?
Utilizamos cookies de registo de tráfego para identificar quais as páginas que estão a ser
utilizadas. Isto ajuda-nos a analisar dados acerca do tráfego e utilização da página web, e a melhorar
o nosso website e serviços de forma a personalizá-lo de acordo com as necessidades do cliente.
Esta informação não é pessoal na sua natureza e pode incluir:
• O seu endereço de protocolo da Internet
• Qual o tipo de navegador ou computador utilizado
• O número de hiperligações em que clica no site
• O estado ou país a partir do qual acedeu ao site
• A data e hora da sua visita
• O nome do seu prestador de serviços da Internet
• A página web a partir da qual se ligou ao nosso site
• As páginas visualizadas no site
Em geral, os cookies ajudam-nos a oferecer-lhe um melhor website e serviço, permitindo-nos
monitorizar quais as páginas que considera úteis e quais aquelas que não considera úteis. Um
cookie não nos dá acesso ao seu computador ou a qualquer informação sua, para além dos dados
que escolha partilhar connosco.
No âmbito do nosso sistema de encomendas online, que permite aos clientes efetuarem
encomendas na Internet, qualquer informação de contacto submetida no website pode ser utilizada
como ponto de contacto.

Que tipo de cookies utilizamos?
Cookies de preferência
Estas permitem que o site relembre as definições do utilizador, tais como o seu idioma preferido ou
a região onde se encontra. Por exemplo, ao relembrar o seu idioma, o site será apresentado nesse
idioma da próxima vez que aceder ao site.

Se os cookies de preferência forem bloqueados, o utilizador terá uma experiência no site menos boa,
embora o mesmo continue a ser funcional.
Cookies de segurança
Estes autenticam o início de sessão do utilizado e protegem os utilizadores de furto de dados (p. ex.,
a partir de formulários de páginas web).
Se os cookies de segurança forem bloqueados, poderá não efetuar o início de sessão no site,
Cookies de processamento
Estes ajudam com a experiência de navegação do site.
Se os cookies de processamento forem bloqueados, o site poderá não funcionar como previsto.
Cookies de analítica
A CooperSurgical utiliza os cookies do Google Analytics que recolhem dados seus, de forma
anónima, sobre como interage com o site. Os dados de analítica oferecem-nos uma visão sobre de
que forma é que os nossos sites são utilizados, ajudando-nos a oferecer uma experiência de
utilizador sempre em constante melhoria.
Se os cookies do Google Analytics forem bloqueados, o site continuará a funcionar sem problemas.

É você quem controla a forma como utilizamos cookies
A Diretiva de Privacidade da UE exige que qualquer website que aloque cookies nos computadores
dos utilizadores terá de obter consentimento. A CooperSurgical adota uma política de
consentimento implícito. Isto permite-nos pressupor consentimento sempre que um utilizador não
recusar cookies.
Pode optar por aceitar ou rejeitar cookies. A maioria dos navegadores da web aceitam
automaticamente os cookies, mas, normalmente, pode modificar as definições do seu navegador
para rejeitar cookies se assim o preferir. Isto poderá impedi-lo(a) de usufruir todas as vantagens do
website.

Hiperligações para outros websites
O nosso website pode conter hiperligações para outros websites dos nossos parceiros comerciais ou
de outras empresas que não sejam afiliadas das empresas CooperSurgical. Estas hiperligações foram
oferecidas como conveniência para os nossos utilizadores. Não somos responsáveis pelas práticas de
privacidade ou conteúdo desses sites, e incentivamo-lo(a) a ter cuidado ao visitá-los. Em particular,
recomendamos que consulte a política de privacidade desses mesmos sites.

Outra informação importante
As empresas da CooperSurgical estão empenhadas a proteger a sua privacidade e irão incorporar as
tecnologias necessárias para oferecer uma experiência segura e agradável aos seus utilizadores. As
empresas da CooperSurgical reservam o direito de modificar este procedimento a qualquer altura.

