COOKIES POLICY

1. INTRODUÇÃO
A Mahou, S.A. e a Cervecera Independiente, S.A.U., ambas com
sede social na Calle Titán 15, 28045, Madrid, Espanha e a Aguas
de Solán de Cabras, S.A.U., com sede social em Paraje de Solán de
Cabras s/n, 16893 Beteta, Cuenca, Espanha (de agora em diante
designadas como “Mahou“), na qualidade de proprietárias do
presente sítio Web, espaço ou aplicação (de agora em diante
designada como "sítio Web"), informam os Utilizadores que podem
ser utilizados dispositivos de recuperação e armazenamento de
dados (geralmente designados como “cookies”) quando o Utilizador
estiver a navegar no sítio Web. Para efeitos da presente Política de
cookies, entende-se por "Utilizador" qualquer pessoa singular que
entre e utilize no sítio Web. A Mahou atuará como responsável pelo
tratamento de dados relativamente aos dados pessoais do Utilizador
que são obtidos a partir dos cookies instalados no sítio Web. Quando
os cookies pertencem a terceiros, os referidos terceiros também irão
efetuar o tratamento dos dados pessoais recolhidos a partir dos seus
próprios cookies como responsáveis independentes de tratamento
de dados.

2. O que são cookies?
Os cookies são dispositivos de recuperação e armazenamento de
dados que são transferidos para o seu computador quando entra
em determinados sítios Web, espaços ou aplicações, incluindo o sítio
Web, e que armazenam o endereço IP do seu computador e outras
informações de navegação. Entre outros aspetos, os cookies
permitem armazenar e recuperar informação sobre os hábitos de
navegação do Utilizador ou do seu dispositivo, e podem ser
utilizados para reconhecer o Utilizador.

3. Quem controla os cookies?

Cookies próprios. A Mahou utiliza dispositivos de recuperação e
armazenamento de dados (geralmente conhecidos como "cookies")
quando o Utilizador navega no sítio Web, de forma a analisarmos o
seu comportamento e a podermos proporcionar-lhe uma
experiência de navegação melhorada no nosso sítio Web. A licitude
do tratamento de dados será obtida através de consentimento, o
qual será solicitado ao Utilizador quando este entrar no sítio Web.
Cookies de terceiros. A Mahou informa os Utilizadores que os
cookies de terceiros utilizados no sítio Web não são controlados pela
Mahou, mas sim pelo respetivo terceiro, o qual também atuará
como responsável pelo tratamento dos dados pessoais que recolhe
através dos seus cookies. Poderá encontrar informações detalhadas
sobre os terceiros que instalam cookies no nosso sítio Web na tabela
de cookies.

4. Que tipo de cookies são utilizados pelo sítio Web e para que
fins?
O Utilizador é informado de que a Mahou irá efetuar o tratamento
dos dados pessoais fornecidos pelo Utilizador através dos
formulários de contacto e de registo de conta no sítio Web, para os
fins abaixo indicados, desde que exista um motivo lícito para o seu
tratamento conforme o estabelecido abaixo.

TABELA DE COOKIES
Tipo de
cookies
Cookies
técnicos

Quem instala o
cookie?
Mahou
Google
Mahou
Proofpoint Inc.
Cloudfare

Finalidade

Estes cookies são considerados necessários para a
prestação do serviço:
• Impedem ou dificultam os ataques contra o sítio
Web ou contra os seus Utilizadores.
•

Ajudam-nos a exibir corretamente o conteúdo
multimédia.

•

Melhoram o desempenho, permitindo que o
tráfego na Internet das nossas máquinas seja
distribuído entre diversos servidores.

Cookies
analíticos

Mahou
Google
Space Pencil Inc.
(Kissmetrics)
Oracle

Cookies
de
personali
zação

Mahou
Salesforce
Hotjar

‘ Cookies
de
publicida
de e
comporta
mentais

Cookies
de redes
sociais

Permitem-nos quantificar o número de visitantes e
analisar estatisticamente a forma como os
Utilizadores fazem uso dos nossos serviços. Devido a
estes cookies, conseguimos estudar a forma como o
sítio Web é navegado e, dessa forma, podemos
melhorar a gama de produtos e serviços que
oferecemos.
Estes permitem-nos controlar aspetos relacionados
com as sessões dos Utilizadores, para que
possamos melhorar a experiência de navegação
dentro do nosso sítio Web. Por exemplo:
• Permitem-nos reconhecer o idioma dos
Utilizadores.
•

Localizam geograficamente o terminal e
permitem que sejam aplicadas as configurações
regionais referentes ao local de onde se está a
aceder ao serviço.

•

Identificam o tipo de navegador que está a ser
utilizado para entrar no sítio Web.

•

Reconhecem o design do conteúdo selecionado.

Mahou
Salesforce
DMP
Google
Facebook
Space Pencil Inc.
(Kissmetrics)
Mahou
Delidatax S.L.
Citiservi Europe,
S.L.
Adobe Analytics
SpotX, Inc.
IGoDigital
Sizmek

Estes permitem-nos gerir eficazmente os espaços
publicitários do nosso sítio Web, adaptando o
conteúdo do anúncio ao conteúdo do serviço
solicitado ou à utilização que é feita no sítio Web.
Graças a estes cookies, podemos conhecer os seus
hábitos de navegação na Internet e apresentar-lhe
publicidade relacionada com o seu perfil de
navegação.

Facebook
Twitter
Youtube

Estes são necessários para as redes sociais externas
(Facebook, Twitter, YouTube, etc.). A sua função é
controlar a interação com widgets das redes sociais
dentro do sítio Web.

Este tipo de cookies é especificamente utilizado para
recolher e analisar informação sobre a forma como
o sítio Web é utilizado (páginas visitadas, quantas
vezes o visita, durante quanto tempo, etc.), partilhar
a referida informação com terceiros que nos
ajudam a realizar campanhas publicitárias, associar
a informação das sessões de navegação em
diversos dispositivos, ligar a referida informação aos
dados de uma conta de Utilizador para identificá-lo
novamente ou identificar o público relevante nos
casos em que seja possível efetuarmos a partilha de
audiências com terceiros.

5. Como é obtido e revogado o consentimento e como é que os
cookies são eliminados?
Ao entrar no sítio Web irá visualizar um aviso sobre a utilização de
cookies contendo informações básicas e uma hiperligação para a
presente Política de cookies. Nomeadamente, ao continuar a
navegar sem alterar as configurações dos cookies, está a dar o seu
consentimento explícito para que estes sejam instalados.
Poderá revogar o seu consentimento para a utilização de cookies
em qualquer altura, ativando ou desativando os mesmos. Tal é
efetuado alterando as configurações do seu navegador. No entanto,
isto não impedirá um potencial armazenamento ou acesso técnico
para que a informação possa ser transmitida por uma rede de
comunicações eletrónicas ou, na medida do estritamente
necessário, para a prestação das informações expressamente
solicitadas pelo Utilizador pelos serviços da empresa.
•
•
•
•

Firefox
Chrome
Safari
Explorer

6. Quem irá receber os seus dados?
A Mahou informa que irá partilhar os dados obtidos sobre si através
da instalação de cookies com os fornecedores de serviços
responsáveis pela melhoria, análise e gestão do sítio Web. Os seus
dados também serão partilhados com entidades identificadas na
presente Política de cookies como instaladores de cookies de
terceiros, assim como com as restantes entidades que pertencem à
mesma rede de publicidade e/ou que utilizem os mesmos sistemas
de cookies.
Alguns dos prestadores de serviços mencionados estão localizados
em países que não pertencem ao Espaço Económico Europeu ou
que não oferecem um nível de segurança equivalente ao de
Espanha. Nestes casos, as transferências serão baseadas em
cláusulas -tipo aprovadas pela Comissão Europeia, ou, se adequado,

pelo Privacy Shield (Escudo de Proteção da Privacidade UE−EUA).
Para obter mais informações sobre as garantias anteriores ou o
facto destas terem sido dadas, contacte a Mahou conforme
indicado na próxima secção.

7. Detalhes de contacto e alterações à presente Política de
cookies
Os Utilizadores podem contactar-nos enviando um e-mail
para consultasprivacidad@mahou-sanmiguel.com com quaisquer
dúvidas ou questões que possam ter relativamente à proteção de
dados, assim como para exercerem os seus direitos de acesso,
retificação, apagamento, portabilidade, limitação do tratamento ou
oposição. Tudo isto sem prejuízo do direito do Utilizador de
apresentar uma reclamação junto da autoridade de proteção de
dados correspondente.
A Mahou poderá efetuar alterações à presente Política de cookies de
acordo com a legislação aplicável. A Mahou informará os
Utilizadores sobre quaisquer alterações que realize a esta Política
permitindo que volte a dar o seu consentimento à utilização de
cookies.

