DECLARAÇÃO DE COOKIES

Última modificação: 21 de Junho de 2018

Esta Declaração de Cookies explica como a DaVita Inc. (“DaVita”, “nós”, ou “nosso”) utiliza os cookies
nos nossos sites, aplicações e serviços online, bem como as opções de que dispõe.

Definição de “Cookies”

Os cookies são pequenos pedaços de texto usados para armazenar informações em navegadores da
internet. Os cookies são amplamente usados para armazenar e receber identificadores e outras
informações em computadores, telefones e outros dispositivos. Também usamos outras tecnologias,
incluindo dados que armazenamos no seu navegador ou dispositivo da internet, identificadores associados
ao seu dispositivo e outros softwares, incluindo web beacons e pixel tags, para fins semelhantes. Nesta
declaração de cookies, referimo-nos a todas estas tecnologias como "cookies".

Tipos de Cookies

Usamos cookies para disponibilizar, proteger e melhorar os nossos produtos e serviços, como por
exemplo, personalizando conteúdos, disponibilizando e medindo anúncios, compreendendo o
comportamento do utilizador e proporcionando uma experiência mais segura. Descrevemos em baixo os
vários tipos de cookies que usamos e as finalidades que eles executam. Salientamos que os cookies
específicos que podemos usar variam em função dos sites e serviços específicos que utiliza.

• Cookies essenciais: estes cookies são estritamente necessários para aceder aos nossos sites e serviços e
para activar recursos essenciais, como seja o acesso a aplicações. Se estes cookies forem desactivados não
poderemos dar resposta às suas solicitações.

• Cookies de desempenho e funcionalidade: Estes cookies recolhem informações sobre a forma como
utiliza os nossos sites e serviços e permitem-nos memorizar as escolhas feitas durante a navegação. As
informações recolhidas por estes cookies permitem-nos optimizar os nossos sites e torná-los mais fáceis
de utilizar, sem que para isso o identifiquem pessoalmente. Se desativar ou não aceitar estes cookies, é
provável que não consiga utilizar determinados recursos dos nossos sites, aplicações e serviços, e isso
pode restringir o apoio ou as informações que lhe disponibilizamos.

• Cookies de análise e personalização: Estes cookies recolhem informações que usamos de forma
agregada para nos ajudar a entender a forma como os nossos sites, aplicações e serviços estão a ser
utilizados e a eficácia das nossas campanhas de marketing, além de nos ajudarem a personalizar os nossos
sites. Se desativar ou não aceitar estes cookies, é provável que não consiga utilizar determinados recursos
dos nossos sites, aplicações e serviços, e isso pode restringir o apoio ou as informações que lhe
disponibilizamos.

• Cookies de publicidade: estes cookies recolhem informações sobre as suas pesquisas ou histórico de
compras e são usados para tornar as mensagens publicitárias mais relevantes para si. Estes cookies
executam funções tais como impedir que o mesmo anúncio reapareça continuamente, garantir que os
anúncios são corretamente exibidos e, em alguns casos, seleccionar anúncios baseados nos seus
interesses. Podemos partilhar esta informação com entidades terceiras para ajudar a criar e disponibilizar
publicidade personalizada para si e de acordo com os seus interesses. Se desativar ou não aceitar estes
cookies, é provável que não consiga utilizar determinados recursos dos nossos sites, aplicações e serviços,
e isso pode restringir o apoio ou as informações que lhe disponibilizamos.

Cookies de Entidades Terceiras

Poderá igualmente encontrar cookies nos nossos sites, aplicações e serviços que são colocados por
entidades terceiras. Podemos permitir que entidades terceiras coloquem cookies nos nossos sites para
rastrear informações sobre as suas actividades online e/ou sites ou serviços online de entidades terceiras,
incluindo o envio de anúncios segmentados com base nessas informações, que podem incluir o
remarketing dos nossos produtos e serviços que visualizou nos nossos sites e em sites de entidades
terceiras.

Esta declaração de cookies não se aplica aos cookies, aplicações, tecnologias ou sites que são propriedade
e/ou geridos por entidades terceiras, ou práticas dessas entidades terceiras, mesmo que estes usem ou
acedam à nossa tecnologia para armazenar ou recolher informações. Para compreender como as entidades
terceiras usam os cookies, por favor verifique as suas respectivas políticas de privacidade e cookies.

Controlar e cancelar os cookies

O seu navegador de internet ou equipamento poderá disponibilizar configurações que lhe permitem
escolher se os cookies do navegador estão activos e como poderá eliminá-los. Para mais informações
sobre estes controlos e como exercer as suas preferências de cookies, deverá consultar as instruções de
ajuda do navegador ou do equipamento. Se optar por recusar os cookies, conforme referido acima, poderá
não conseguir utilizar alguns recursos dos nossos sites e serviços.

