Política de cookies
Dados pessoais recolhidos através de cookies
1 - Preâmbulo
A presente política de cookies pretende explicar como é utilizada a
informação pessoal recolhida quando utiliza o site www.satyliapro.pt. O
nosso site utiliza cookies, para lhe oferecer uma experiência única e
personalizada, podendo partilhar com os nossos parceiros dados agregados
com o fim de melhorar o website e a sua experiência de navegação.
2- Informação Geral
O que é um cookie e para que serve?
Um cookie é um pequeno ficheiro de texto que pode ser armazenado no
computador do Utilizador enquanto este navega no Website.
Princípio de funcionamento: geralmente de tamanho pequeno e identificado
por um nome, é transmitido ao navegador do utilizador pelo site visitado. O
navegador manterá o cookie por um determinado período de tempo e
retornará o cookie ao site sempre que for reconectado. Em princípio, os
cookies podem ser facilmente visualizados e excluídos.
Os cookies são inofensivos porque não contêm código executável. Eles
cumprem funções importantes para os sites: podem ser usados para
armazenar um ID de conta de cliente, preferências de navegação, permitir
que a navegação seja rastreada para fins estatísticos ou de publicidade, etc.
No entanto, os cookies podem armazenar dados suficientes para identificar
um utilizador sem o seu consentimento e, em alguns casos, podem ser
usados para criar perfis de indivíduos. É por isso que é necessário que a
gestão de cookies seja controlada dentro da estrutura de proteção de dados.
Finalidade e base legal do tratamento
BIOCODEX utiliza cookies para melhorar a experiência do Utilizador, gerar
estatísticas do índice de audiência e otimizar a navegação no Website.
A base legal para o tratamento é o interesse legítimo da BIOCODEX ou o
consentimento do titular, dependendo do tipo de cookies.
Categoria de titulares dos dados
Todos os Utilizadores do Website.

Tipos de cookies
Em geral, os cookies podem ser classificados de três maneiras diferentes:
origem, tempo de vida e objetivo.
Origem
Cookies primários - Esses cookies são colocados no terminal do visitante
diretamente pelo site visitado.
Cookies de terceiros - esses cookies são colocados no terminal do visitante
por uma organização de terceiros, como um anunciante.
Duração
Cookies de sessão - esses cookies são temporários e expiram quando o
navegador é fechado ou no final da visita (sessão).
Cookies persistentes - Esta categoria inclui todos os cookies que
permanecem no dispositivo do visitante até serem excluídos. Eles podem ser
excluídos manual ou automaticamente (dependendo da data de validade do
cookie ou quando o navegador é fechado, se configurado como tal).
Objetivo
Cookies estritamente necessários - Esses cookies ajudam a tornar um site
utilizável, permitindo funções básicas como navegação na página, acesso a
áreas seguras do site ou armazenamento de itens em um carrinho de
compras online. Como resultado, o site não pode funcionar corretamente sem
esses cookies.
Cookies de preferência (cookies de funcionalidade) - Esses cookies permitem
que um site retenha informações que alteram a maneira como o site se
comporta ou exibe, como o idioma preferido do visitante ou a região em que
está localizado.
Cookies estatísticos (cookies de desempenho) - Esses cookies ajudam o
proprietário do site, através da recolha e comunicação de informações, a
entender como os visitantes interagem com o site, como as páginas visitadas
e os links usados. O objetivo é melhorar o site posteriormente. Embora sejam
destinados ao uso do proprietário do site, esses cookies podem ser
provenientes de organizações de terceiros que podem rastrear o visitante
para fins de marketing.

Cookies de marketing - esses cookies rastreiam a atividade online do
utilizador para ajudar os anunciantes, por exemplo, a exibir anúncios mais
relevantes. Esses cookies podem compartilhar essas informações com outras
organizações ou anunciantes. Estes são cookies persistentes e quase
sempre de terceiros.

3 - Disposições gerais
A gestão de cookies no Site é um processamento de dados pessoais
implementados pela BIOCODEX. As disposições a seguir aplicam-se a todos
os cookies processados no Site, a menos que especificado de outra forma
nas disposições específicas.
Enquadramento jurídico
A BIOCODEX, como gestora de dados, declara que processa cookies no site
de acordo com os regulamentos aplicáveis à proteção de pessoas físicas no
que diz respeito ao processamento de dados pessoais e à livre circulação
desses dados, em particular o Regulamento (UE) 2016 / 679, de 27 de abril
de 2016 - Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).
Gestão de dados
O gestor de dados é identificado da seguinte maneira:
A BIOCODEX, sociedade anónima simplificada de acordo com a lei francesa,
com um capital social de 4.284.000 €, registrada no Registro de Comércio e
Empresas sob o número 562 064 600 R.C.S. A Créteil, com sede na 7
avenida Gallieni - 94250 Gentilly - França, representada por Jean-Marie
Lefèvre, devidamente autorizado como Presidente e CEO.

Pessoas em causa
O processamento diz respeito a:
- utilizador do site;
- BIOCODEX, responsável pela publicação do conteúdo e administração
técnica do Site;
- prestadores de serviços em causa.

Destinatários de dados
Dependendo das suas respectivas necessidades, todos ou parte dos dados
são destinatários:
- o utilizador do site;
- a BIOCODEX, responsável pela publicação do conteúdo e administração
técnica do Site;
- os prestadores de serviços em causa;
- as organizações de terceiros que recebem dados de cookies.

Os dados de cookies, destinados a terceiros, podem ser transmitidos para
fora da União Europeia.

Direitos do utilizador sobre cookies
O site só pode armazenar cookies no terminal do utilizador se forem
estritamente necessários para sua operação. O uso de outros tipos de
cookies requer o consentimento do Utilizador.

Configurações do navegador da Web
O utilizador pode impedir a colocação de cookies no seu dispositivo ou excluir
os existentes, configurando o seu navegador da Web. Para aceder às
instruções sobre como gerir cookies, o Utilizador pode consultar as seções de
ajuda do seu navegador.
No entanto, a desativação de cookies no navegador da Web pode causar
mau funcionamento no site e em outros sites.

Configuração de parâmetros no nível do site
Durante a sua primeira visita ao site, o utilizador deve expressar as suas
escolhas por meio de um módulo de declaração relacionado a cookies
(doravante denominado "banner de cookies"), antes de continuar a sua
navegação no site. Os cookies são armazenados apenas se o utilizador os

aceitar. Ele pode aceitar ou rejeitar cookies globalmente ou numa base de
serviço -por -serviço. Depois das configurações serem feitas, o utilizador
poderá alterar as suas opções a qualquer momento, clickando no banner de
cookie.

Informação legal
Em conformidade com os regulamentos aplicáveis à proteção das pessoas
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre
circulação desses dados, nomeadamente o Regulamento (UE) 2016/679, de
27 de abril de 2016 - Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), o
Utilizador poderá exercer, com base nos dados a seu respeito e comprovando
a sua identidade, direito de acesso, retificação, exclusão, limitação, oposição,
com a BIOCODEX usando o formulário de contato no site, o utilizador poderá
exercer o direito de apresentar uma reclamação junto a uma autoridade
supervisora, se necessário, com a sua autoridade local de proteção de dados.

Segurança de dados pessoais
A BIOCODEX toma todas as precauções necessárias para preservar a
segurança dos dados pessoais do utilizador e visa, em particular, evitar que
sejam distorcidos ou danificados ou que terceiros não autorizados tenham
acesso a eles.
A BIOCODEX usa o protocolo https no site. Esse mecanismo de segurança
permite ao utilizador verificar a identidade do site que ele está a aceder,
graças a um certificado de autenticação emitido por uma autoridade
terceirizada conhecida por sua confiança. Também possibilita garantir a
confidencialidade e integridade dos dados enviados pelo utilizador, como
informações de cookies transmitidas a terceiros.
4 - Disposições específicas
As disposições a seguir detalham os cookies usados pelo site. Para cookies
de terceiros, esse detalhe está disponível no banner de cookies.
Cookies primários
Objetivo
A Biocodex usa cookies internos necessários para a operação do Site.
Base jurídica

O processamento está alinhado com os interesses legítimos da Biocodex em
relação com o Utilizador.
Detalhes dos cookies

Nome do Cookie
_icl_current_language
tartaucitron

Função
memoriza preferência de idioma
salva opções de consentimento de
cookies

Duração
1 dia
1 ano

Cookies de terceiros
Objetivo
A Biocodex usa cookies de terceiros para melhorar o site e a experiência do
utilizador.
Base jurídica
O processamento requer o consentimento do utilizador

Funcionalidades usando cookies
- Medição de público-alvo do site (Google Analytics, Yandex)
- Botões de partilha (Facebook, Instagram, Youtube)
- Análise de marketing (Gestão de tags do Google, Roistat, Facebook Pixel)

