
Política de privacidade e utilização de cookies 

Compromisso com a Privacidade e a Proteção de Dados Pessoais 

A Decomed - Farmacêutica, Lda., adiante designada por Decomed, responsável 

pelos serviços disponibilizados neste site, está empenhada e comprometida no 

cumprimento da legislação de proteção de dados pessoais, da privacidade e da 

segurança de informação, de forma a proteger os dados pessoais e a privacidade dos 

utilizadores. 

A segurança e a privacidade dos dados pessoais dos utilizadores são preocupações 

relevantes para Decomed, enquanto responsável pelo tratamento dos referidos dados 

pessoais, relativamente às quais a Decomed assegura que colocou e sempre colocará 

em prática as medidas necessárias ao cumprimento da legislação aplicável nestas 

matérias. 

Por favor, leia o texto que se segue, para compreender e tomar conhecimento da 

política de privacidade da Decomed. 

A presente Política tem por objetivo informar e explicar o seguinte: 

1. Quem somos 

2. Recolha e Tratamento de Dados Pessoais 

3. Política de Cookies e Publicidade 

4. Os seus Direitos enquanto Titular de Dados Pessoais ao abrigo do RGPD 

5. Alterações à Política de Privacidade 

6. Contactos 

O site da Decomed pode incluir ligações para outros sites cujas práticas de 

privacidade sejam diferentes das da Decomed. Se submeter os seus dados pessoais a 

qualquer um desses sites, os seus dados pessoais serão geridos pelas políticas de 

privacidade daqueles sites. 

1. Quem Somos 

A Decomed - Farmacêutica, Lda., sociedade comercial de direito português, com o 

capital social de 2.500.000,00€, com sede na Rua Sebastião e Silva, 56,2745-838 

Massamá, Portugal, matriculada sob o número de registo e de identificação de Pessoa 

Coletiva 503 099 660, é responsável pela exploração deste website, através do qual 



os utilizadores têm acesso via Internet aos conteúdos e serviços aí disponibilizados 

pela Decomed 

2. Recolha e Tratamento de Dados Pessoais 

A Decomed não recolhe nem trata dados pessoais.  

3. Política de Cookies e Publicidade  

O que são cookies e como é que a Decomed os utiliza? 

Um cookie é um pequeno ficheiro informativo que é instalado no browser do leitor e 

armazenado no respectivo computador quando visita um site. São utilizados cookies, 

por regra, para melhorar a experiência do utilizador do site e o desempenho do site. 

A Decomed utiliza cookies para recolher e guardar informação no âmbito da utilização 

do respectivo site.  

Para um melhor esclarecimento relativo aos cookies por favor consulte a informação 

constante do anexo 1, presente no final deste documento. 

Publicidade 

A Decomed não utiliza cookies proprietárias de publicidade.  

Existe uma cookie de terceiros de publicidade que advém da utilização dos serviços 

externos do Google Analytics. No entanto, esta cookie não é controlada pela 

Decomed. 

4. Os seus Direitos enquanto Titular de Dados Pessoais ao abrigo do RGPD 

A Decomed não recolhe nem trata dados pessoais. 

Em caso de dúvidas quanto à utilização do site ou cookies, poderá entrar em contacto 

com a Decomed através do seguinte endereço de email ou endereço de 

correio: politicaprivacidade@decomed.pt ou Decomed – Farmacêutica, Lda., Política 

de Privacidade, Rua Sebastião e Silva, 56, 2745-838 Massamá 

O utilizador tem também, em qualquer caso, o direito de apresentar reclamação junto 

de uma autoridade de controlo, cujo papel incumbe, em Portugal, à Comissão 

mailto:politicaprivacidade@decomed.pt


Nacional de Proteção de Dados, com sede na Rua de São Bento, nº 148, 3º, 1200-821 

Lisboa, Portugal. 

A Decomed desenvolve todos os esforços no sentido de manter e aplicar as 

tecnologias de deteção de ameaças adequadas que permitam identificar e responder a 

incidentes de segurança ou privacidade (e quaisquer violações de dados pessoais ao 

abrigo do RGPD) sem demora injustificada. 

5. Alterações à Política de Privacidade 

A presente Política poderá ser atualizada ao longo do tempo, pelo que aconselha-se a 

consulta desta Política com regularidade. 

6. Contactos 

Para esclarecimento de qualquer questão relacionada com a protecção de dados 

pessoais, privacidade ou segurança de informação, poderá contactar a Decomed 

através do seguinte email geral@decomed.pt descrevendo o assunto de forma 

sumária e indicando um endereço de e-mail, um número de telefone ou morada para 

resposta por parte da Decomed. 

Para informação, os contactos gerais da Decomed são os constantes e acessíveis 

em www.decomed.pt/#contactos 

mailto:geral@decomed.pt
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ANEXO 1 

Listagem de Cookies Proprietários 

Cookies Tipo Duração 

cookieconse

nt_status 

funcionais (plugin de 

pop-up de cookies) 
1 ano  

 

Listagem de Cookies de Terceiros  

Cookies Tipo Duração 

_ga analíticos (Google Analytics) 1 ano 

_ga essenciais (fontawesome.com) 2 anos 

__utma essenciais (jQuery) 
2 anos from 

set/update 

__utmz essenciais (jQuery) 
6 meses from 

set/update 

__cfduid essenciais (jQuery) 1 ano from set/update 

1P_JAR publicidade (Google Analytics) 1 mês 

1P_JAR funcionais (Googlemaps) 1 mês 

APISID 
funcionais, analíticos (Google 

Analytics, Googlemaps) 
2 anos 

HSID 
funcionais, analíticos (Google 

Analytics, Googlemaps) 
2 anos 

OGP funcionais (Googlemaps) 2 meses 

OGPC funcionais (Googlemaps) 2 meses 

OTZ analíticos (Google,  Googlemaps) 2 dias 

SAPISID 
funcionais, analíticos (Google 

Analytics) 
2 anos 

SID 
funcionais, analíticos (Google 

Analytics, Googlemaps) 
2 anos 



SIDCC 
funcionais, analíticos (Google 

Analytics, Googlemaps) 
3 meses 

SSID 
funcionais, analíticos (Google 

Analytics) 
2 anos 

CONSENT essenciais (Google,  Googlemaps) 20 anos 

NID funcionais, analíticos (Google 

Analytics,  Googlemaps ) 

6 meses 

 
 

 

TIPO DE COOKIES: 

 Essenciais – essenciais para o bom funcionamento do site, sem eles o site 
pode não funcionar corretamente. Não recolhe informação para fins de 
marketing ou de contagem de visitas. 
 

 Analíticos – usados para análise estatística. Analisam a forma como os 
utilizadores interagem com o site. 
 

 Funcionais – guardam as preferências do utilizador relativas à utilização do 
site, para que este não precise de as personalizar em cada acesso. 
 

 Publicidade – usados para direcionar a publicidade de acordo com os 
interesses do utilizador. 

 

COMO DESATIVAR COOKIES: 

Google 

Chrome 

Se os cookies tiverem sido definidos ou bloqueados na página que estiver a visualizar, é 

apresentado um ícone no final da barra de endereço. 

 Clique no menu do Chrome na barra de ferramentas 

 Selecione "Definições" 

 Clique em "Mostrar definições avançadas" 

 Na secção "Privacidade", clique no botão "Definições de conteúdo" 

 Selecione a opção "Bloquear definição dos dados por parte dos sites" 

 Pode alterar as seguintes definições de cookies na secção "Cookies": 

- Eliminar cookies 

- Bloquear cookies por predefinição 

- Permitir cookies por pré-definição 

- Manter cookies e dados do website por pré-definição até sair do 
navegador 

- Criar exceções para cookies de websites ou domínios específicos 

Para mais informações sobre definições de cookies no Google Chrome, consulte a 



 

 

 

página Chrome Ajuda 

(https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt&topic=14666&ctx=topic) 

Internet 

Explorer 

 Clique no menu "Ferramentas" e escolha a opção "Opções de Internet" 

 Selecione o separador "Privacidade" 

 Mova a barra para o topo, onde surgirá "Bloquear todos os 

 cookies" 
 

Para mais informações sobre definições de cookies Internet Explorer, 

consulte a página da Microsoft (https://support.microsoft.com/en-za/help/17442/windows-

internet-explorer-delete-manage-cookies) 

Firefox 

 Clique no menu "Ferramentas" 

 Selecione "Opções" 

 Clique no ícone "Privacidade", que encontra no painel superior 

 Na secção "Cookies" desative a opção "Aceitar cookies dos sites" 

 Clique em "OK" para guardar as alterações e fechar 
 

Para mais informações sobre definições de cookies no Mozilla Firefox, 

consulte a página Mozilla Support ( https://support.mozilla.org/pt-PT/kb/ativar-e-

desativar-cookies-que-os-websites-utiliza ) 

Safari 

 Clique em "Editar" 

 Selecione "Preferências" 

 No painel superior, selecione o ícone "Privacidade" 
 Na secção "Aceitar cookies", selecione "Nunca" 

Para mais informações sobre definições de cookies no Safari, consulte a página 

da Apple (https://support.apple.com/pt-pt/HT201265 ) 

 


