
 
 

Política de Cookies da Dashlane 
 

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 10 DE FEVEREIRO DE 2021 

Esta Política de Cookies constitui um importante suplemento à Política de Privacidade e fornece 
informações adicionais sobre a forma como processamos os dados do utilizador e de utilização do Site e 
Serviços. Todos os dados recolhidos através de cookies e tecnologias semelhantes estão sujeitos à Política 
de Privacidade. Os termos utilizados, mas não definidos na presente Política de Cookies têm o significado 
que lhes é atribuído na Política de Privacidade.  

1. GERAL 

a. À semelhança de muitos websites e serviços, recolhemos determinadas informações através de 
«cookies». Os Cookies são pequenos ficheiros de dados armazenados localmente no seu 
computador ou dispositivo móvel por um site. 

b. Quando acede pela primeira vez ao Site, irá receber uma mensagem a avisar que estão a ser 
utilizados cookies e tecnologias semelhantes. Ao continuar a navegar no site ou a utilizar o Serviço, 
consente a utilização destas tecnologias, conforme é se descreve abaixo. 

2. COMO UTILIZAMOS OS COOKIES 

a. Podemos utilizar os cookies de sessão (que expiram quando fecha o seu navegador Web) e os 
cookies persistentes (que permanecem no seu dispositivo até serem apagados por si) para lhe 
proporcionar uma experiência mais pessoal e interativa nos Serviços. 

b. Utilizamos duas grandes categorias de cookies: (i) cookies de primeira parte, que servimos 
diretamente ao seu dispositivo, e que só nós utilizamos, e (ii) cookies de terceiros, que 
determinados prestadores de serviços colocam nos nossos Serviços, e podem ser utilizados por 
esses prestadores para reconhecer o seu computador ou dispositivo móvel quando o utilizador 
visita outros sites.   

3. OS COOKIES QUE UTILIZAMOS 

Tipos de Cookies Finalidade  

Cookies essenciais 
 
  

Estes cookies são essenciais para o correto funcionamento dos nossos 
Serviços. Permitem-lhe iniciar sessão na sua Conta, registar as suas 
preferências linguísticas e relembrar as caraterísticas dos Serviços por si 
ativados, para que não tenha de voltar a introduzir as suas preferências 
sempre que utilizar os Serviços. Sem estes cookies, os Serviços não 
funcionarão corretamente ou não poderão ser fornecidos. As informações 
destes cookies não são partilhadas com terceiros.  

Cookies de análise (de 
desempenho) 

Estes cookies são utilizados para recolher informações sobre o tráfego do 
nosso Site e gerar Dados Agregados. Para esse efeito, utilizamos o Google 
Analytics, Adjust e Heap. Utilizamos estas informações para compilar 
relatórios e para nos ajudar a melhorar o Site. Estes cookies recolhem 
informação de uma forma anónima, incluindo o número de visitantes do 
Site, de onde vieram os visitantes para chegar ao Site e as páginas que 
visitaram. Os nossos acordos com prestadores de serviços de análise 
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permitem que utilizem os dados que lhes fornecemos apenas para nos 
prestar os serviços. 

Cookies do editor   Quando colocamos anúncios em sites de terceiros, estes quase sempre 
contêm um cookie numa página específica do site que rastreia qual o 
anúncio em que o utilizador clicou para chegar ao site. O cookie é utilizado 
para gerar um identificador único atribuído ao utilizador, para que o 
desempenho dos anúncios possa ser rastreado corretamente. A informação 
enviada não inclui nada que para nós seja Dados Pessoais, mas que o 
destinatário pode considerar como sendo Dados Pessoais.  

Note que não permitimos a colocação de anúncios no nosso Site nem nos 
nossos Serviços. 

a. Desativar os cookies. Através da página Preferências de cookies o utilizador pode desativar os 
cookies de análise e do anunciante no nosso Site. Normalmente, o utilizador pode remover ou 
rejeitar cookies de todos os sites visitados nas definições do navegador. Para isso, siga as instruções 
fornecidas pelo seu navegador (geralmente localizadas no recurso «definições» ou «ferramentas»). 
Muitos navegadores estão definidos para aceitar cookies até que o utilizador altere as suas 
definições. Rejeitar cookies pode afetar (ou impedir) o funcionamento de determinados sites e 
serviços. Os links abaixo fornecem informações úteis para ajustar as preferências de cookies nos 
navegadores mais populares: 

• Microsoft Internet Explorer  

• Microsoft Edge 

• Google Chrome  

• Mozilla Firefox  

• Apple Safari  

Também pode exercer as opções de cookies de publicidade visitando estes sites: 

• https://www.aboutads.info/choices/ 

• https://www.networkadvertising.org/choices/ 

• https://youronlinechoices.com/ 

  

https://www.dashlane.com/privacy/cookiepreferences
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://answers.microsoft.com/en-us/insider/forum/all/how-to-view-and-manage-cookies-in-microsoft-edge/67b3a495-554e-4f1d-995e-93d0ea6882a6
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