
Política de cookies 
No nosso website, usamos cookies que nos permitem tornar a sua navegação online mais 
fácil, mais rápida e mais interativa. Esta comunicação descreve os cookies que são usados e 
como pode desativá-los ou ativá-los. 
 
Deve consultar esta informação juntamente com a política de privacidade da 
Tezenis,  disponível neste website e da qual faz parte integrante. 

O QUE É UM COOKIE? 

Cookies são pequenos ficheiros de texto que são armazenados no seu dispositivo e lhe 
permitem personalizar a navegação online ou, simplesmente, torná-la mais fácil (por 
exemplo, memorizando o idioma em que pretende consultar o website, as credenciais de 
acesso a áreas reservadas ou os produtos que colocou no carrinho). 
 
Graças aos cookies, torna-se possível recolher informações relativas à sua navegação 
online e usá-las para facilitar ou personalizar a sua experiência de navegação. 

QUE COOKIES USAMOS? COMO SE PODE ATIVÁ-LOS OU DESATIVÁ-LOS? 

Usamos diversos tipos de cookies, dependendo da respetiva função e objetivo. Em geral, os 
cookies podem dividir-se em duas grandes categorias: cookies técnicos e cookies de perfil. 

Os cookies técnicos garantem a utilização ideal do nosso website, tornando a navegação 
mais rápida e mais fácil, e são usados com o objetivo único de permitir uma fácil utilização 
dos nossos serviços online. Precisamos destes cookies pois, não os tendo, algumas secções 
do nosso website não estariam acessíveis ou seriam difíceis de usar.. Não pedimos o seu 
consentimento para os usar, não é possível desativá-los e os fundamentos legais que nos 
permitem usá-los são na base do nosso interesse legítimo no bom funcionamento do nosso 
website 
 
 
Os cookies funcionais que permitem a navegação de acordo com uma série de critérios 
selecionados (por exemplo, o idioma) também se enquadram na categoria de cookies 
técnicos. 

Além destes os cookies analíticos, através dos quais só tomamos conhecimento de 
informações estatísticas, recolhidas de forma agregada relativamente ao número de 
visitantes e de que modo usam o nosso website, também estão incluídos nos cookies 
técnicos. Se as informações não forem recolhidas de forma agregada e, pelo contrário, 



incluírem dados de identificação (por exemplo, o endereço IP do seu dispositivo), os cookies 
usados para recolha destes dados adicionais serão qualificados como cookies de perfil, 
apenas ativados após confirmação do seu consentimento. 
 
Os cookies de perfil são usados para recolher informações relativas aos seus hábitos de 
navegação (páginas visitadas, artigos colocados no carrinho, etc.): estes dados são usados 
por nós para lhe oferecer conteúdos personalizados e publicidade adequada a si.Os cookies 
de perfil podem ser proprietários (ou primários), se forem geridos diretamente pela 
Calzedonia S.p.A., ou de terceiros, isto é, pertencentes aos nossos parceiros comerciais. 
 
Todos os cookies de perfil (quer primários, quer de terceiros) podem ser 
ativados/desativados usando o nosso Definições de cookies ou mudando as definições do 
browser que está a usar para a navegação. Relembramos que os cookies de perfil, embora 
assinalados com um visto, só serão aplicados se clicar no botão "Aceitar", na barra dedicada 
aos cookies no nosso website. Assim, os cookies de perfil recolhem informações relativas à 
sua navegação meramente na base do seu consentimento expresso. 

LISTA DE COOKIES QUE USAMOS 

Lista	de	cookies	
Um	cookie	é	um	pequeno	pedaço	de	dados	(ficheiro	de	texto)	que	um	site	-	quando	visitado	por	um	
utilizador	-	pede	ao	seu	navegador	para	armazenar	no	seu	dispositivo,	a	fim	de	lembrar	
informações	sobre	si,	tais	como	a	sua	preferência	de	idioma	ou	informações	de	login.	Esses	cookies	
são	definidos	por	nós	e	são	chamados	de	cookies	primários.	Também	usamos	cookies	de	terceiros	-	
que	são	cookies	de	um	domínio	diferente	do	domínio	do	site	que	está	a	visitar	-	para	as	nossas	
iniciativas	de	publicidade	e	marketing.	Mais	especificamente,	utilizamos	cookies	e	outras	
tecnologias	de	localização	para	os	seguintes	fins:	
	
Cookies	de	funcionalidade	
 

Subgrupo	de	cookies	 Cookies	 Cookies	utilizados	

tezenis.com	 weird_get_top_level_domain	 Próprio	

 
 
Cookies técnicos/analíticos 

Estes cookies são necessários para garantir a normal navegação e utilização do 
sítio Web e não requerem o consentimento prévio do utilizador para serem 
utilizados. 



Subgrupo	de	cookies	 Cookies	 Cookies	utilizados	

www.tezenis.com	

cookietest,	cquid,	gig_toggles,	OptanonConsent,	cq
cid,	kampyle_userid,	kampyleSessionPageCounter,
	__cq_dnt,	kampyleUserSessionsCount,	kampyleUs
erSession,	OptanonAlertBoxClosed,	gig_canary	 Próprio	

tezenis.com	

weird_get_top_level_domain,	gig_bootstrap_3_,	_ue
tvid,	_ga,	__cq_bc,	_gclxxxx,	_gat_UA-
,	_gid,	__cq_uuid,	fpls_ga_bnd	 Próprio	

force.com	 BrowserId,	BrowserId_sec	 Terceiro	

mgid.com	 __cf_bm	 Terceiro	

d.la1-c2-lo3.salesforceliveagent.com	 X-Salesforce-CHAT	 Terceiro	

calzedoniagroup.secure.force.com	 CookieConsentPolicy	 Terceiro	

sitescdn.net	 __cf_bm	 Terceiro	

paypal.com	 ts,	ts_c,	x-cdn	 Terceiro	

p.cquotient.com	 __cqact	 Terceiro	

www.paypal.com	 akavpau_ppsd	 Terceiro	

 
 
Cookies de definição de perfis 

Estes cookies são utilizados para lhe apresentar conteúdos personalizados e 
publicidade direcionada, e exigem o consentimento prévio do utilizador para a 
respetiva utilização. 

 
 
 
 



Subgrupo	de	cookies	 Cookies	 Cookies	utilizados	
gigya.com	 hasGmid,	gig3pctest	 Próprio	

ads.linkedin.com	 lang Próprio	

quantserve.com	 mc Próprio	

tr.outbrain.com	 outbrain_cid_fetch Próprio	

linkedin.com	 AnalyticsSyncHistory,	lidc	 Próprio	

c.bing.com	 SRM_B Próprio	

cquotient.com uuid,	__cq_seg	 Terceiro	

addthis.com uid,	na_id,	ouid	 Terceiro	

yieldlab.net id	 Terceiro	

bluekai.com bkpa,	bkdc,	bku	 Terceiro	

adscale.de uu,	cct	 Terceiro	

ads.yahoo.com APIDTS	 Terceiro	

adform.net C	 Terceiro	

criteo.com uid	 Terceiro	

nebula-cdn.kampyle.com mdLogger,	mdigital_alternative_uuid	 Terceiro	

liadm.com lidid	 Terceiro	

mgid.com muidn	 Terceiro	

calzedoniagroup.my.salesforce-sites.com LSKey-c$CookieConsentPolicy,	
CookieConsentPolicy	

Terceiro	

tezenis.com FPLC	 Terceiro	

rlcdn.com pxrc,	rlas3	 Terceiro	

casalemedia.com CMID,	CMPS	 Terceiro	

doubleclick.net IDE,	test_cookie	 Terceiro	

aralego.com sspid	 Terceiro	

demdex.net demdex	 Terceiro	

calzedoniagroup.secure.force.com LSKey-c$CookieConsentPolicy	 Terceiro	

ih.adscale.de tu	 Terceiro	

gigya.com gmid,	ucid	 Terceiro	

linkedin.com UserMatchHistory,	bcookie	 Terceiro	

static.criteo.net criteo_write_test	 Terceiro	

yahoo.com APIDTS,	B,	A3,	APID	 Terceiro	

360yield.com um,	umeh	 Terceiro	

agkn.com ab	 Terceiro	

grmtech.net cookietest	 Terceiro	

c.clarity.ms SM,	ANONCHK	 Terceiro	

turn.com uid	 Terceiro	

tracking.adsafety.net tid,	DID,	cookie_ver,	permanent,	ucontacts	 Terceiro	

mail.ru VID	 Terceiro	



ants.vn urtb_crit	 Terceiro	

bing.com MUID	 Terceiro	

yandex.ru yandexuid	 Terceiro	

dpm.demdex.net dpm	 Terceiro	

media.net data-c-ts,	data-c,	visitor-id	 Terceiro	

cdns.gigya.com gig_toggles	 Terceiro	

postrelease.com opt_out	 Terceiro	

assets.sitescdn.net _yfpc	 Terceiro	

advertising.com APID	 Terceiro	

pubmatic.com PugT,	KRTBCOOKIE_xxxx,	PUBMDCID	 Terceiro	

adnxs.com anj,	uuid2	 Terceiro	

analytics.yahoo.com IDSYNC	 Terceiro	

dmxleo.com dmxId	 Terceiro	

sharethrough.com stx_user_id	 Terceiro	

beacon.riskified.com rskxRunCookie,	rCookie,	lastRskxRun	 Terceiro	

sxp.smartclip.net psyn,	uuid,	dspuuid	 Terceiro	

ads.stickyadstv.com sessionId,	uid-bp-xxxxx,	UID	 Terceiro	

service.force.com CookieConsentPolicy,	LSKey-
c$CookieConsentPolicy	

Terceiro	

tapad.com TapAd_3WAY_SYNCS,	TapAd_TS,	TapAd_DID	 Terceiro	

id5-sync.com cip,	cnac,	car,	gdpr,	callback,	cf	 Terceiro	

krxd.net _kuid_	 Terceiro	

cm.mgid.com mg_sync	 Terceiro	

mookie1.com mdata,	id,	ov	 Terceiro	

outbrain.com criteo,	obuid	 Terceiro	

www.facebook.com 		 Terceiro	

dnacdn.net browser_data	 Terceiro	

3lift.com tluid	 Terceiro	

as.amanad.adtdp.com b1005,	b1004	 Terceiro	

 

QUAL É A DURAÇÃO DE UM COOKIE? 

Dependendo da duração de um cookie, fazemos distinção entre: 
Cookies temporários (ou de sessão): os dados recolhidos por estes cookies são mantidos 
por um período limitado, que corresponde à duração da sua sessão de navegação; 
 
Cookies permanentes têm a função de armazenar dados (por exemplo, a palavra-passe de 
acesso a áreas restritas, evitando, assim, que tenha de ser inserida em cada visita). As 



informações recolhidas por estes cookies permanecem, portanto, guardadas no dispositivo 
usado para a navegação mesmo após o fecho do browser. . 

COMO CONTACTAR OS GESTORES DE DADOS E O RESPONSÁVEL PELA 
PROTEÇÃO DE DADOS? 

Os Gestores de dados (isto é, quem determina os objetivos e métodos de processamento 
dos dados pessoais) são a Calzedonia S.p.a., com sede social em Malcesine (VR), Via Portici 
Umberto Primo 5/3, e sede administrativa em Dossobuono di Villafranca (VR), Via Monte 
Baldo n. 20. 
Os Gestores de dados nomearam um Responsável pela proteção de dados, que pode ser 
contactado escrevendo para DPO@calzedonia.com 

DESTINATÁRIOS DOS DADOS E TRANSFERÊNCIA DE DADOS FORA DA 
UNIÃO EUROPEIA 

As informações recolhidas através de cookies serão comunicadas a: 
- Funcionários da Calzedonia S.p.A. encarregados da gestão e monitorização dos websites; 
- fornecedores e consultores, sujeitos a contrato para a nomeação de um gestor conjunto 
ou responsável pelos dados. 
Em alguns casos, os dados podem ser transferidos para fora da União Europeia, para países 
que adotem um nível de proteção de dados semelhante ao europeu (e, assim, destinatários 
de decisões de adequação) ou sujeitos às cláusulas contratuais-tipo adotadas pela 
Comissão Europeia na Decisão 2021/914 e destinadas a submeter a transferência a garantias 
de proteção adequadas. 

QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS? 

Pode exercer os direitos que a lei lhe confere em relação aos seus dados pessoais 
escrevendo para privacy@calzedonia.com . Daremos resposta ao seu pedido com a maior 
brevidade possível, respeitando sempre o prazo máximo de 30 dias após a receção do 
mesmo. Em alguns casos, podemos pedir-lhe uma cópia de um documento de 
identificação, caso seja necessário verificar a sua identidade relativamente ao seu pedido. 

DIREITO AO ACESSO 

Tem o direito de saber se está em curso um tratamento dos seus dados pessoais e - se tal 
se confirmar - de obter uma cópia desses dados e ser informado sobre a origem dos dados; 
as categorias dos dados pessoais tratados; os destinatários dos dados; as finalidades do 
tratamento; a existência de um processo de decisão automatizado, incluindo a definição de 



perfis; o período de conservação dos dados; os direitos previstos pelo Regulamento UE 
2016/679. 

DIREITO À RETIFICAÇÃO 

Tem o direito de obter a retificação dos seus dados que se encontram na nossa posse ou de 
completar os dados que estejam incompletos. 
 
Lembramos que, quando nos comunica os seus dados para utilizar os nossos serviços, está 
a garantir a veracidade e exatidão dos mesmos. Ajude-nos a garantir que os seus dados 
são exatos em todos os momentos, comunicando-nos quaisquer atualizações para o 
endereço privacy@calzedonia.com 

DIREITO AO APAGAMENTO 

Tem o direito de pedir o apagamento dos seus dados pessoais se já não forem necessários 
para os fins para que foram recolhidos ou se já não estivermos autorizados a tratá-los. 

DIREITO À LIMITAÇÃO DO TRATAMENTO 

Tem o direito de obter a limitação do tratamento nas seguintes situações: 
 
a)      se contestou a exatidão dos seus dados pessoais. Pode pedir a limitação do 
tratamento pelo período em que iremos verificar a exatidão dos seus dados; 
b)     quando não estivermos autorizados a tratar os seus dados e, em vez de os apagar, 
pode pedir para limitar a respetiva utilização; 
c)      se os dados na nossa posse - mesmo que já não nos sejam necessários para os fins de 
tratamento com que foram recolhidos – forem necessários para que possa avaliar, exercer 
ou defender um direito em tribunal; 
d)     caso se oponha a um tratamento que tenha por base o nosso interesse legítimo. 
Mediante a verificação da prevalência dos nossos motivos legítimos em relação aos que o 
implicam enquanto parte interessada, pode pedir-nos a limitação do tratamento. 

DIREITO DE REVOGAR O CONSENTIMENTO 

Pode revogar o seu consentimento em relação a todos os tratamentos de dados que o 
exigem, acedendo a Definições de cookies. 

DIREITO À PORTABILIDADE DOS DADOS 

Nos casos em que tratamos dados com base no seu consentimento ou aquando da 
celebração de um contrato, ou se o tratamento for realizado por meios automatizados, pode 



exercer o direito à portabilidade dos dados. Poderá receber os dados pessoais que nos 
tenha comunicado num formato estruturado, de utilização comum e legível por um 
dispositivo automático. Poderá, também, pedir para transmitir os seus dados diretamente 
para outra empresa, desde que tal seja tecnicamente possível. 

DIREITO À OPOSIÇÃO 

Tem o direito de se opor, a qualquer momento, ao tratamento dos seus dados pessoais com 
base num interesse legítimo da nossa parte, incluindo a definição de perfis. 
 
Mais informamos que, se entender que o tratamento dos seus dados pessoais viola as 
disposições do Regulamento UE 2016/679, tem o direito de apresentar uma reclamação junto 
da autoridade supervisora competente em matéria de proteção de dados. 
 
Reservamo-nos o direito de atualizar periodicamente o conteúdo desta página. Desta forma, 
convidamo-lo a consultar regularmente esta comunicação para se manter atualizado 
quanto a quaisquer alterações que possam ter ocorrido após a sua última consulta. 
 

Última atualização: dezembro de 2021 

 


