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DECLARAÇÃO DE COOKIES 
 
Última modificação: 12 de dezembro de 2019 
 
A presente Declaração de Cookies explica como a DaVita Inc. (“DaVita,” “nós” ou “nosso”) utiliza cookies 
em nossos websites, aplicações, e serviços online, e as escolhas que tem. 
 
Definição de “Cookies” 
 
Cookies são pequenos ficheiros de texto utilizados para armazenar informações em navegadores web.  
Os cookies são amplamente utilizados para armazenar e receber identificadores e outras informações 
em computadores, telefones e outros dispositivos. Também utilizamos outras tecnologias, incluindo 
dados que armazenamos no seu navegador web ou dispositivo, identificadores associados ao seu 
dispositivo e outro software, incluindo web beacons e pixel tags, para fins semelhantes. Na presente 
Declaração de Cookies, referimo-nos a todas estas tecnologias como “cookies.”  
 
Tipos de Cookies 
 
Nós utilizamos cookies para fornecer, proteger e melhorar nossos produtos e serviços, tais como 
personalização do conteúdo, oferta e medição de publicidade, entendendo o comportamento do 
utilizador e proporcionando uma experiência mais segura. Descrevemos abaixo os vários tipos de 
cookies que utilizamos e os fins que os mesmos desempenham. Queira notar que os cookies específicos 
que podemos utilizar variam de acordo com os sites e serviços específicos que utilizar.. 
 

• Cookies estritamente necessários: Estes cookies são necessários para que o website 
funcione e não podem ser desligados nos nossos sistemas. São normalmente definidos 
apenas em resposta a ações feitas por si que correspondem a um pedido de serviços, tal 
como definir suas preferências de privacidade, fazer login ou preencher formulários. 
Pode configurar seu navegador para bloquear ou alertá-lo sobre esses cookies, mas 
algumas partes do site não funcionarão. Estes cookies não armazenam qualquer 
informação de identificação pessoal. 

 
• Cookies de desempenho: Estes cookies permitem-nos contar as visitas e as fontes de 

tráfego para que possamos medir e melhorar o desempenho do nosso site. Eles ajudam-
nos a saber quais as páginas que são as mais e menos populares e ver como os visitantes 
se movimentam pelo site. Todas as informações que estes cookies recolhem são 
agrupadas e, portanto, anónimas. Se não permitir esses cookies, não saberemos quando 
visitou nosso site, e não poderemos verificar o seu desempenho. 

 
• Cookies funcionais: Estes cookies permitem que o site da web ofereça melhores 

funcionalidades e personalização. Estes podem ser definidos por nós ou por 
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fornecedores terceiros cujos serviços adicionámos às nossas páginas. Se não permitir 
estes cookies, alguns ou todos estes serviços podem não funcionar corretamente. 

 
• Cookies de direcionamento: Estes cookies podem ser colocados através do nosso site 

pelos nossos parceiros publicitários. Eles podem ser utilizados por essas empresas para 
criar um perfil dos seus interesses e mostrar-lhe anúncios relevantes noutros sites. Eles 
não armazenam diretamente informações pessoais, mas são baseados na identificação 
única do seu navegador e dispositivo de internet. Se não permitir estes cookies, irá ver 
publicidade menos direcionada. 

 
• Cookies de redes sociais: Estes cookies são definidos por uma série de serviços de redes 

sociais que adicionamos ao site para que possa partilhar o nosso conteúdo com os seus 
amigos e contactos. Eles conseguem controlar o seu navegador através de outros sites e 
criar um perfil dos seus interesses. Isto pode ter impacto no conteúdo e nas mensagens 
que vê noutros sites que visita. Se não permitir estes cookies pode não conseguir utilizar 
ou ver estas ferramentas de partilha. 

 
Cookies colocados por terceiros 
 
Pode encontrar cookies nos nossos sites da web, aplicações e serviços que são colocados por terceiros. 
Também podemos permitir que terceiros coloquem cookies nos nossos sites para controlar informações 
sobre suas atividades online e/ou em sites ou serviços online de terceiros, incluindo o envio de anúncios 
direcionados com base nessas informações, que podem incluir o remarketing dos nossos produtos e 
serviços que visualizou nos nossos sites e em sites de terceiros. 
 
Controlar e optar por não utilizar cookies 
 
A DaVita disponibiliza aos visitantes do seu site da web um Centro de Preferências onde são fornecidas 
informações sobre os tipos de cookies utilizados no site da web. Os visitantes podem selecionar que 
tipos de cookies querem permitir no dispositivo utilizado para aceder ao site e gravar essas preferências 
para visitas futuras. 
 
O seu navegador ou dispositivo também pode oferecer configurações que lhe permitem escolher como 
é que os cookies do navegador serão definidos e permitir que os apague. Para mais informações sobre 
esses controlos e para exercer suas preferências de cookies, visite o material de ajuda do seu navegador 
ou dispositivo. Se optar por rejeitar os cookies, como mencionado acima, talvez não consiga utilizar 
certas características dos nossos sites e serviços. 
 
Descubra como configurar os cookies em navegadores populares: 
 

• Google Chrome 
• Microsoft Edge 
• Mozilla Firefox 
• Microsoft Internet Explorer 
• Opera 
• Apple Safari 
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Para obter informações relacionadas com outros navegadores, visite o site da web do promotor do 
navegador. 
 
Para não ser controlado pelo Google Analytics em qualquer site da web, visite 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
 

*** 


