POLÍTICA DE COOKIES - Declaração alargada
O que são cookies?
Os cookies são arquivos de texto pequenos que os sites visitados enviam para os dispositivos, onde eles ficam armazenados e
são transmitidos novamente quando o usuário voltar a visitar o site.
Os cookies desempenham várias funções e têm diversos recursos. Eles podem ser utilizados pelo Controlador de Dados ou por
terceiros.
A seguir, você pode consultar todas as informações relacionadas com os cookies utilizados no presente site e as instruções que
vão ajudá-lo a gerenciar suas preferências de cookies.
Para obter mais informações sobre cookies, consulte www.allaboutcookies.org; www.youronlinechoise.eu.
Cookies utilizados pelo presente site
A utilização de cookies está incluída na Política de Privacidade - condições gerais emitida pelo Controlador de Dados, Moleskine
SpA - Viale Stelvio, 66 – 20159 Milano. Para consultar a seção 13 do código italiano sobre proteção de dados na Política de
Privacidade: http://www.moleskine.com/br/privacy-policy
Cookies técnicos que não precisam do consentimento do usuário:
São cookies utilizados para realizar atividades estritamente necessárias ao funcionamento do presente site e para o
fornecimento do serviço:
Propriedade Domínio

Tipologia

Nome

Tempo de
duração

Entidade
primária

www.moleskine.com

Session cookie

BIGipServer~F5_NX_DMZ~mlsk01web-http_pool

Sessão

Entidade
primária

www.moleskine.com

Persistent cookie

COOKIE_SUPPORT

1 ano

Entidade
primária

www.moleskine.com

HTTP session token JSESSIONID

Sessão

Nenhum dos cookies técnicos precisa de consentimento do usuário e, por isso, são instalados automaticamente depois de o
usuário acessar o site.
Cookies que precisam do consentimento do usuário
Todos os cookies acima mencionados, que não sejam cookies técnicos, são instalados/ativados somente depois de o usuário
expressar previamente seu consentimento durante a primeira visita ao site. O consentimento pode ser expresso de uma
maneira geral, ao interagir com a faixa de cookies, de acordo com a diferente modalidade explicada na faixa (por exemplo, ao
clicar no botão OK ou na faixa X, ao continuar visitando o site, ao deslocar a tela para baixo ou ao acessar um link); em outros
casos, o consentimento pode ser fornecido/não fornecido de uma forma seletiva, de acordo com as modalidades descritas
abaixo. Seu consentimento vai se manter em visitas futuras ao site. Contudo, os usuários têm direito a anular, totalmente ou de
forma parcial, seu consentimento.
Cookies de terceiros:
Instalamos cookies de terceiros neste site. Disponibilizamos, em seguida, algumas instruções e um link para a política de
privacidade de terceiros com um formulário de consentimento. Você pode expressar seu consentimento para a utilização de
todos os cookies, ao continuar visitando este site ou ao fechar este pop-up.

Cookies de redes sociais:
São utilizados para compartilhar os conteúdos das redes sociais.
Em seguida, você pode ver os nomes dos terceiros e para cada um deles tem um link que o conduz para sua página de cookies,
onde você encontrará todas as informações relacionadas com o processamento de dados e poderá expressar seu
consentimento.
Add-This: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/
Twitter: https://twitter.com/privacy
Pinterest: https://about.pinterest.com/privacy-policy
You Tube: http://www.google.com/policies/privacy/

Cookies de estatísticas:
Utilizamos cookies de terceiros para gerenciar estatísticas e informações estatísticas desagregadas.
Em seguida, você pode ver os nomes dos terceiros e para cada um deles tem um link que o conduz para sua página de cookies,
onde você encontrará todas as informações relacionadas com o processamento de dados e poderá expressar seu
consentimento.
Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Cookies de redirecionamento:
Eles são utilizados para enviar mensagens de publicidade aos usuáiros que visitaram anteriormente o site. Abaixo, você
encontrará os nomes de terceiros e, para cada link do cookie para a página do terceiro, você receberá todas as informações
relacionadas com o processamento de dados e terá a possibilidade de expressar seu consentimento.
CRITEO: http://www.criteo.com/br/privacy/full-privacy-text

Lembre-se de que você pode gerenciar suas preferências de cookies através da configuração do navegador
Se não souber qual é o tipo/versão de seu navegador, clique no botão "ajuda" no canto superior direito desta janela. Lá, você
poderá encontrar todas as informações necessárias.
Se souber qual é o tipo/versão de seu navegador, clique no link correspondente indicado abaixo para acessar a página de
gestão de cookies.
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Safari
http://www.apple.com/legal/privacy/

Para obter mais informações, consulte www.youronlinechoices.eu.
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