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POLÍTICA DE COOKIES DA EDEN SPRINGS PORTUGAL 

O que são Cookies? 

Os cookies são pequenos ficheiros de texto instalados no computador em sites da Internet que visitamos. São 

amplamente utilizados para garantir o bom funcionamento dos sites, permitem uma navegação mais rápida e eficiente 

e também fornecem informações aos proprietários do website. 

 

Como e porquê são utilizados Cookies?  

Os cookies têm como objetivo otimizar a utilização e funcionalidade dos nossos sites, entender melhor o 

comportamento dos visitantes nos nossos sites e identificar as ferramentas e os serviços que estes oferecem. O 

armazenamento de cookies no seu computador constitui uma forma fácil e conveniente de personalizar ou melhorar a 

sua experiência nos nossos sites, bem como para tornar mais agradável a sua visita. Não nos servimos dos cookies 

para a recolha de informações pessoais como, por exemplo, o seu nome; no entanto, podemos ligar informações 

contidas num cookie a informações pessoais suas recolhidas por outros meios (ex., inscrição de sites em geral).  

 

Como posso alterar as configurações dos meus Cookies? 

A qualquer altura, poderá efetuar alterações às configurações dos seus cookies (ex., alertas de quando estiverem a 

ser enviados cookies para o seu computador). Para tal por favor aceda às definições de privacidade do seu browser. 

A localização das configurações de cookies depende do browser utilizado. Para informação mais detalhada sobre este 

assunto, por favor utilize a funcionalidade “ajuda” do seu browser ou contacte o seu fornecedor de software. 

Caso escolha desligar as cookies, poderá não conseguir inscrever-se nos nossos sites ou utilizar outras funções que 

obriguem à inscrição ou à recolha de informações. 

Todas as alterações efetuadas por si nas suas configurações dos cookies para este site ficarão guardadas enquanto 

não decidir efetuar alterações suplementares, caso tenha mudado de ideias. Repare que poderá aceder a esta página 

e a este link a qualquer altura, ao clicar em "Cookies Policy" (Política sobre os Cookies) no rodapé deste site. 

 

Quais os tipos de Cookies utilizados? 

Ao visitar este site, são utilizados os seguintes tipos de Cookies.  

Cookies Necessários 

Trata-se de cookies forçosamente necessários para o funcionamento do site. Sem esses cookies, este site não 

funcionará corretamente. 

Cookies Funcionais 

Trata-se de cookies instalados para melhorar a funcionalidade do site. Por exemplo, cookies que relembram o conteúdo 

visualizado por si neste site ou o endereço de e-mail e a palavra-passe fornecida por si aquando da sua inscrição numa 

anterior visita a este site. Os cookies podem ainda relembrar artigos colocados por si no seu carrinho de compras 

durante uma visita à Loja Eden Springs Online. Portanto, a utilização de Cookies Funcionais poderá permitir-nos servi-

lo de forma personalizada em função dos seus interesses, poupando-lhe o tempo de ter de tornar a inscrever-se ou de 

introduzir novamente informações quando voltar a visitar este site ou tentar aceder a certas áreas destinadas apenas  
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aos sócios. Em certos sites, os cookies permitem-nos armazenar as suas receitas favoritas, atividades, pontos ou 

pontuações máximas obtidas. Podemos ainda utilizar os cookies para vedar o acesso a certas atividades por parte de 

menores. 

Cookies Primários 

São cookies configurados por este site, sendo ele o único que os consegue ler. 

Cookies de Terceiros 

São cookies configurados por terceiros aos quais recorremos para diversos serviços (por exemplo, análise ou 

publicidade a sites).   

Flash Cookies 

Também utilizamos os Flash Cookies para o armazenamento das suas preferências, como, por exemplo, o controlo do 

volume ou a pontuação máxima obtida num jogo, ou para a apresentação do conteúdo com base no que visualiza no 

nosso site, de modo a personalizar a sua visita. Terceiros com os quais temos parcerias no fornecimento de certas 

funções nos nossos sites, como, por exemplo, jogos e promoções, os Flash Cookies são utilizados para a recolha e o 

armazenamento de informações não pessoais. 

Os Flash Cookies são diferentes dos outros cookies utilizados neste site, devido à quantidade e ao tipo de dados 

utilizados e como estes são armazenados. As ferramentas para a gestão de cookies fornecidas pelo seu navegador da 

Internet não conseguem remover os Flash Cookies. Para saber como gerir as configurações de privacidade e de 

armazenamento para os Flash Cookies, clique aqui:  

 

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/sett... 

 

Lista de Cookies utilizados www.edensprings.pt site 

 

As seguintes tabelas enumeram por categorias e descrevem os vários cookies utilizados neste site: 

Cookies Necessários 

PHPSESSID 

Os sites da Eden Springs utilizam um cookie específico que é essencial para o respectivo software (PHP) funcionar 

corretamente: PHPSESSID. Este cookie serve para criar uma identificação da sessão para o utilizador, para que o 

próprio sistema consiga identificar o utilizador como sendo único e individual, diferente de qualquer outra pessoa que 

visualize o site. Essas informações não são utilizadas nem ficam armazenadas fora dos sistemas da Eden Springs, 

sendo guardadas apenas temporariamente enquanto o utilizador estiver a aceder a páginas da conta e outras páginas 

que obriguem a um acesso individual em segurança. Sem esse cookie, tal acesso pode não permanecer seguro, pelo 

que é muito importante. 

 

 

 

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/sett
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Cookies Funcionais 

isloaded 

Este cookie é utilizado para verificar se o utilizador já visitou o nosso website anteriormente. 

Cookies Primários 

Analítica do Google (__utma, __utmb, __utmc, __utmz) 

Esses cookies servem para a recolha de informações sobre a utilização do nosso site por quem o visita. Utilizamos 

essas informações para a compilação de relatórios e para nos ajudar a otimizar o site. Os cookies recolhem informações 

de forma anónima, como, por exemplo, quantas pessoas visitaram o site, qual a procedência dessas pessoas ao 

chegarem ao site, bem como as páginas visitadas. 

O Google irá servir-se dessas informações no sentido de avaliar a sua utilização do site, elaborando relatórios sobre a 

atividade no site para os respetivos operadores e prestando outros serviços relacionados com a atividade no site e a 

utilização da Internet. O Google poderá ainda transmitir essas informações a terceiros sempre que a lei o obrigue, ou 

nos casos em que esses terceiros efetuarem o tratamento das informações em nome do Google. O Google não irá 

associar o seu endereço IP a outros dados na posse do Google. Poderá recusar a utilização de cookies, ao seleccionar 

as configurações adequadas no seu navegador; no entanto, se assim fizer, poderá não conseguir tirar o máximo 

proveito deste site. Ao utilizar este site, estará a consentir que o Google efetue o tratamento dos seus dados, da forma 

e com as finalidades enumeradas supra. Caso pretenda saber mais acerca dos cookies do Google, consulte a Política 

de Privacidade do Google. 

 

Cookies Atualização do Aviso Legal 

Reservamos o direito de efetuar alterações e correções na presente política. Consulte, oportunamente esta página 

para rever essas informações e outras novas. 

 

© 2012 Eden Springs Portugal. Todos os direitos reservados. 


