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Esta Política de Cookies explica o que são os cookies e outras tecnologias de monitorização, como é 

que a Brunswick Corporation e qualquer empresa afiliada ou subsidiária (“Brunswick”, “nos”, 

“nosso/nossa” ou “nós”) os utiliza e que direitos de consentimento existem.  

 

Para mais informações sobre como utilizamos, armazenamos e mantemos os seus dados pessoais 

seguros, consulte a nossa Política de Privacidade e os nossos Termos de Utilização, que se destinam a 

ser lidos juntamente com esta Política de Cookies.  

 

Esta Política de Cookies aplica-se a cookies e a outras tecnologias de monitorização em qualquer site 

ou aplicação da Brunswick – incluindo empresas afiliadas ou subsidiárias – (coletivamente, os 

“sites”). Ao continuar a navegar ou utilizar os nossos sites, concorda que podemos armazenar e aceder 

a cookies e outras tecnologias de monitorização, conforme descrito na presente Política de Cookies. 
 

 

O que são cookies e outras tecnologias de monitorização? 

Os cookies são pequenos ficheiros de texto que os websites colocam no seu dispositivo enquanto 

navega. São processados e armazenados pelo seu navegador de Internet. Em si mesmos, os 

cookies são inofensivos e servem funções cruciais para os websites. Os cookies podem ser 

facilmente visualizados e eliminados. 

Outras tecnologias de monitorização incluem web beacons, pixel tags, clear GIFs e outras 

tecnologias semelhantes. Estes funcionam de forma semelhante aos cookies e colocam pequenos 

ficheiros de dados nos seus dispositivos com vista a monitorizar a atividade do seu website. Esta 

monitorização é utilizada para recolher informações sobre a forma como utiliza os nossos sites e 

permite que estes distingam o seu dispositivo dos de outros utilizadores dos sites.  

As informações contidas nesta política sobre cookies também se aplicam a estas outras 

tecnologias de monitorização.  

Estão disponíveis mais informações em www.allaboutcookies.org e www.youronlinechoices.eu. 

 

Que tipos de cookies e outras tecnologias de monitorização utiliza a Brunswick? 

Geralmente, existem três formas diferentes de descrever os cookies: 1. Origem; 2. Duração; e 3. 

Finalidade.  

A melhor forma de exercer os seus direitos relativamente a cookies é com o descritor da Finalidade. 

https://www.brunswick.com/privacy-policy
https://www.brunswick.com/terms-of-use
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
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TIPOS DE COOKIE 

ORIGEM Cookies primários Cookies primários são cookies que pertencem à Brunswick e 

que esta coloca no seu dispositivo.  

A Brunswick utiliza cookies e outras tecnologias de 

monitorização para o identificar a si e aos seus interesses, para 

recordar as suas preferências e para monitorizar a utilização que 

faz dos nossos sites. Também utilizamos cookies e outras 

tecnologias de monitorização para controlar o acesso a 

determinados conteúdos nos nossos sites, proteger os sites e 

tratar quaisquer pedidos que nos apresente. 

Cookies de terceiros Cookies de terceiros são cookies que outra parte coloca no seu 

dispositivo através dos nossos sites, com base num acordo 

connosco. 

Para administrar os nossos sites e para fins de pesquisa, a 

Brunswick contratou prestadores de serviços terceiros para 

monitorizar e analisar informações estatísticas de utilização e 

volume, referentes aos utilizadores do nosso site. Estes cookies 

ajudam-nos a melhorar a experiência do utilizador, gerir os 

conteúdos nos nossos sites e analisar a forma como os 

utilizadores navegam e utilizam os sites. Tais cookies também 

podem pertencer a anunciantes terceiros e sites de redes sociais, 

que podem usar cookies para monitorizar e criar um perfil dos 

seus interesses online e permitir que partilhe conteúdo com as 

suas redes. 

DURAÇÃO 

(durante quanto 

tempo 

permanecem 

no seu 

dispositivo) 

Cookies persistentes Os cookies persistentes permanecem no seu computador pessoal 

ou dispositivo móvel quando fica offline e permanecem até 

expirarem e serem automaticamente eliminados. O prazo de 

validade é definido pelo gestor de cookies e pode variar de 

alguns minutos a vários anos. Os cookies são concebidos para 

durarem, no máximo, o tempo necessário para cumprir o 

objetivo para o qual foram criados. 

Utilizamos cookies persistentes para melhorar a sua experiência 

de utilização dos nossos sites. Isto inclui registar a sua aceitação 

da nossa Política de Cookies, registar as suas seleções de 
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consentimento no banner de cookies, que aparece quando abre 

os sites pela primeira vez. 

Cookies de sessão Os cookies de sessão são eliminados assim que fechar o seu 

navegador.  

Utilizamos cookies de sessão para recolher e armazenar dados 

temporários enquanto visita um site. 

FINALIDADE Cookies estritamente 

necessários  
Estes cookies são definidos apenas em resposta a ações 

levadas a cabo por si e que correspondem a uma solicitação 

de serviços, tais como definir as suas preferências de 

privacidade, iniciar sessão ou preencher formulários. Ajudam 

a autenticar os utilizadores e a evitar a utilização fraudulenta 

de contas de utilizador. Sem estes cookies, não é possível 

fornecer os serviços que solicitar. 

Estes cookies são necessários para que o website funcione 

e não podem ser recusados nos nossos sites. Embora possa 

configurar o seu navegador para bloquear ou alertá-lo sobre 

estes cookies, algumas partes do site não funcionarão sem 

estes cookies. Estes cookies não armazenam quaisquer 

informações pessoalmente identificáveis. 

Cookies 

preferenciais/funcionais 
Estes cookies permitem-nos disponibilizar-lhe 

funcionalidades e personalização melhoradas, permitindo que 

um site se lembre das escolhas que fez no passado, como o 

idioma que prefere ou qual é o seu nome de utilizador e 

palavra-passe, para que possa iniciar sessão 

automaticamente. Estes cookies podem ser cookies primários 

ou de terceiros.  

Se recusar estes cookies, todos os serviços podem não 

funcionar corretamente. 
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Como é que posso exercer os meus direitos relativamente à utilização de cookies? 

Há várias opções ao seu dispor para definir as suas preferências de consentimento para cookies. 

Cookies estatísticos/de 

desempenho 
Estes cookies permitem-nos contar visitas e fontes de tráfego 

para que possamos medir e melhorar o desempenho do nosso 

site. Ajudam-nos a compreender que páginas são mais e 

menos populares e a saber como os visitantes se 

movimentam no site. O seu objetivo é melhorar as funções 

do website e aumentar o seu desempenho. Tais cookies são 

normalmente facultados por plataformas de análise próprias 

e/ou de terceiros.  

Se recusar estes cookies, não podemos considerar 

atualizações com base em como e quando experimentou e 

navegou pelo nosso site e ligações. Não é possível 

identificá-lo(a) com estas informações porque são todas 

agregadas e, portanto, anonimizadas. 

Cookies de marketing Estes cookies monitorizam a sua atividade online num site ou 

em vários sites para ajudar os anunciantes a apresentar 

publicidade mais relevante ou para limitar quantas vezes vê 

um anúncio. Estes cookies podem partilhar essas informações 

com outras organizações internas ou externas ou com outros 

anunciantes. Estes cookies são persistentes e podem ser 

cookies primários ou de terceiros.  

Se recusar estes cookies, verá publicidade menos 

personalizada e mais aleatória. 

 

Cookies de redes 

sociais 
Estes cookies são definidos por uma gama de serviços de 

redes sociais que adicionámos ao site para lhe permitir 

partilhar o nosso conteúdo com os seus amigos e redes. 

Podem monitorizar o seu navegador noutros sites e criar um 

perfil dos seus interesses. Tais cookies podem ser cookies 

primários e/ou de terceiros. 

 Se recusar estes cookies, estaremos menos aptos a 

apresentar-lhe os nossos produtos e anúncios e poderá não 

conseguir tirar partido das possibilidades de partilha nas 

redes sociais. 
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Pode impedir que os cookies sejam transferidos para o seu dispositivo, ao selecionar as 

definições adequadas no seu navegador. A maioria dos navegadores irá indicar-lhe como parar 

de aceitar novos cookies, como ser notificado quando recebe um novo cookie e como desativar 

os cookies existentes. Pode descobrir como fazê-lo no seu navegador ao clicar em “ajuda” no 

respetivo menu, ou ao visitar www.allaboutcookies.org. No entanto, tenha em atenção que, sem 

cookies, é possível que não consiga aceder ou aproveitar ao máximo todas as funcionalidades 

dos nossos sites.  

 

A maioria dos navegadores permite aos utilizadores utilizar um “modo privado”, no âmbito do 

qual os cookies são eliminados após a sua visita ao website. Leia a secção de ajuda do seu 

navegador para saber mais sobre como ativar o “modo privado”. Ainda conseguirá visitar os 

nossos sites se o seu navegador estiver no “modo privado”; contudo, a experiência de utilização 

pode não ser a ideal e alguns recursos podem não funcionar. 

 

Se quiser remover cookies armazenados anteriormente, pode eliminá-los manualmente a qualquer 

momento. No entanto, isto não irá evitar que os sites coloquem mais cookies no seu dispositivo, a 

menos que ajuste as definições do seu navegador, conforme descrito anteriormente. Visite as páginas 

de ajuda do seu navegador para obter mais informações. 

Pode personalizar as suas preferências de cookies (com exceção dos cookies estritamente necessários, 

que são necessários para o desempenho do site) nos nossos sites clicando no banner “definições de 

cookies” que aparece quando se abre o site. Pode sempre aceder às suas preferências de cookies 

deslocando-se até ao fundo de qualquer um dos nossos sites e clicando na ligação Não vender/Não 

partilhar os meus dados. 

 

 

http://www.allaboutcookies.org/

