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Ao utilizar os nossos sites, as informações relacionadas com a navegação do seu
dispositivo (computador, tablet, smartphone, etc.) podem ser registadas em ficheiros
”cookies” armazenados no seu dispositivo. Pode expressar e modificar as suas opções
relativamente a esses cookies a qualquer momento.
O que é um cookie?
O termo “cookie” refere-se a múltiplas tecnologias (cookies, tags, pixéis, código
JavaScript, etc.) que permitem efetuar um acompanhamento de navegação ou uma
análise comportamental do visitante de um site. Estas tecnologias estão em constante
evolução. O cookie é um pequeno ficheiro de texto registado pelo navegador do seu
computador, tablet ou smartphone, que permite conservar dados de utilizador para
facilitar a navegação e permitir determinadas funcionalidades.
Existem 2 tipos de cookies nos nossos sites:
●
●

cookies originais, colocados pela Back Market para satisfazer as necessidades da
navegação e do funcionamento dos nossos sites;
cookies de terceiros colocados por empresas terceiras parceiras destinados
nomeadamente a identificar os seus interesses e apresentar-lhe propostas
personalizadas. Estes cookies de terceiros são geridos diretamente pelas
empresas que os editam e que devem igualmente respeitar a regulamentação em
matéria de proteção de dados.

Para que servem os cookies, tags e rastreadores do nosso site?
A Back Market e os seus parceiros utilizam diferentes tipos de cookies, cuja utilização é
descrita a seguir:
Cookies funcionais
Estes cookies são indispensáveis para navegação nos nossos sites e permitem,
nomeadamente:
●

memorizar informações recolhidas através de um formulário preenchido por si
(criação ou acesso à sua conta, serviço subscrito, conteúdo de um carrinho de
compras, etc.);

●
●

o seu acesso a espaços reservados e pessoais dos nossos sites, como a sua conta,
através de identificadores;
implementar medidas de segurança, por exemplo, quando lhe é pedido que volte a
ligar-se à sua conta após um determinado período de tempo.

Cookies analíticos e de medição de audiência
Estes cookies permitem-nos elaborar estatísticas e acompanhar os volumes de
frequência e de utilização dos nossos serviços, a fim de os melhorar, bem como a sua
experiência enquanto utilizador dos nossos sites. Para o fazer, utilizamos cookies de
medição de audiência e designadamente o Google Analytics.
Cookies de personalização de anúncios de acordo com os seus interesses
Temos como objetivo apresentar-lhe as ofertas e anúncios mais relevantes para si, o que
fazemos graças a cookies publicitários que permitem mostrar-lhe, em tempo real, o
conteúdo mais adaptado aos seus interesses deduzidos da sua navegação recente.
Cookies de Personalização da experiência de utilizador
Estes cookies de personalização permitem-nos:
●
●

adaptar a apresentação do nosso site de acordo com o dispositivo utilizado;
adaptar a apresentação dos nossos sites de acordo com as afinidades de cada
utilizador. A Back Market utiliza, nomeadamente, uma solução de testes A/B que
utiliza cookies para personalizar os conteúdos e propor variantes dos mesmos.
Estes cookies não são indispensáveis, mas permitem-lhe uma navegação fluída nos
nossos sites, seja qual for o dispositivo que utilize.

A maior parte destes cookies expiram com o fecho da sessão nos nossos sites. Outros
têm uma duração mais longa, mas esta nunca será superior a 13 meses, de acordo com a
regulamentação em vigor.
Para sua completa informação, encontrará aqui a lista de todos os cookies que podem ser
colocados no seu terminal.
Aceitar ou recusar os cookies:
Pode optar, a qualquer momento, por expressar e alterar as suas escolhas em matéria de
cookies pelos meios a seguir descritos.

Expresse as suas escolhas
Cookies funcionais (necessários) - não desativáveis

Sim
Não
Aceita a colocação e a leitura de cookies para que a Back Market e os nossos Parceiros possam
personalizar a sua experiência nos nossos sites? Atenção: se escolher “não”, a qualidade da
navegação nos nossos sites pode ser consideravelmente menor, tornando a sua experiência
menos agradável e menos adaptada às suas características (nomeadamente, o dispositivo que
utiliza para navegar).
Sim
Não
Aceita a colocação e a leitura de cookies para analisar a sua navegação e permitir-nos medir a
audiência do nosso site?
Sim
Não
Aceita a colocação e a leitura de cookies para que a Back Market e os nossos Parceiros possam
analisar os seus interesses e oferecer-lhe anúncios personalizados? Atenção: se escolher “não”,
receberá sempre anúncios, mas estes deixarão simplesmente de ser personalizados em função
dos seus interesses e das suas expectativas.
Sim
Não
Pode obter mais informações sobre cookies, tags e rastreadores
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