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1. IDENTIDADE DO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO 

O responsável pelo tratamento de dados é a sociedade c.f.e.b. SISLEY, uma sociedade anónima simplificada [société par actions 

simplifiée] com o capital social de €1.000.000, com sede social em 3 avenue de Friedland, 75008 Paris, França, registada na 

Conservatória do Registo Comercial e das Sociedades de Paris sob o número 722 003 464, titular do número para efeitos de IVA 

intracomunitário 16722003464 (doravante “SISLEY”) e c.f.e.b. (Portugal) Cosmética Sociedade Unipessoal, Lda, uma sociedade 

comercial constituída e registada em 28.12.1999 com o número de pessoa coletiva 504784625, cuja sede social se localiza em Rua da 

Torrinha, 228 H – 6º 4050 -610 PORTO e com o número de identificação fiscal 504784625 (doravante “SISLEY”) . 

2. O QUE É UM COOKIE? 
 

Quando vista o nosso site, este pode guardar ou recolher informações no seu browser, essencialmente sob a forma de cookies. Estas 

informações podem ser sobre si, as suas preferências ou o seu dispositivo e são usadas essencialmente para fazer com que este site 

funcione tal como espera. Normalmente as informações não o identificam diretamente a si, mas podem proporcionar-lhe uma experiência 

de navegação mais personalizada. Como respeitamos o seu direito à privacidade, pode optar por não permitir alguns tipos de cookies.  

 

3. QUE TIPOS DE COOKIES SÃO USADOS E QUAIS AS SUAS FINALIDADES?  

A SISLEY utiliza os seguintes tipos de cookies: 

3.1 Cookies estritamente necessários (fundamento jurídico: interesses legítimos da Sisley) 

Estes cookies são necessários para o site funcionar e não podem ser desativados nos nossos sistemas. Normalmente são instalados 

apenas em resposta a ações realizadas por si, o que se traduz numa resposta a um pedido de serviços, como a definição das suas 

preferências de privacidade, de início de sessão ou de preenchimento de formulários. Pode configurar o seu browser para bloquear ou 

alertá-lo sobre estes cookies, mas, nesse caso, algumas áreas do site não irão funcionar. Estes cookies não guardam quaisquer 

informações identificáveis pessoalmente. 

 

3.2 Cookies de desempenho (fundamento jurídico: consentimento) 

Estes cookies permitem-nos contar visitas e fontes de tráfego para que possamos medir e melhorar o desempenho do nosso site. 

Ajudam-nos a saber que páginas são mais e menos populares e ver como os visitantes se deslocam pelo site. Todas as informações que 

estes cookies recolhem são agregadas e, desse modo, permanecem anónimas. Se não permitir estes cookies, não saberemos quando 

visitou o nosso site e não conseguiremos monitorizar o seu desempenho.  

 

3.3 Cookies funcionais (fundamento jurídico: consentimento) 

Estes cookies permitem que o site apresente uma funcionalidade e uma personalização melhoradas. Podem ser instalados por nós ou por 

fornecedores externos cujos serviços adicionamos às nossas páginas, como o serviço de chat ou leitor de vídeo... Se não permitir estes 

cookies, a totalidade ou alguns destes serviços não funcionarão corretamente.  

 

3.4 Cookies de segmentação (fundamento jurídico: consentimento) 

Estes cookies podem ser instalados através do nosso site pelos nossos parceiros de publicidade, incluindo redes sociais. Leia 

atentamente as políticas de dados pessoais e de cookies das redes sociais. 

Os cookies de segmentação/publicidade podem ser usados por essas empresas para criar um perfil dos seus interesses e exibir anúncios 

relevantes para si noutros sites. Não guardam informações pessoais diretamente, limitando-se a identificar o seu browser e dispositivo de 

internet. Se não permitir estes cookies, passará a ver menos publicidade direcionada.  
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4. DURANTE QUANTO TEMPO SÃO MANTIDOS OS COOKIES?  

A SISLEY mantém cookies durante um período máximo de 13 (treze) meses a contar da data do seu consentimento, sujeito a um prazo 

legal de arquivamento mais longo que for aplicável à SISLEY. 

 

5. COMO ACEITAR OU RECUSAR COOKIES?  

Pode, a qualquer momento, aceitar ou recusar cookies através da nossa plataforma de gestão de cookies. 

Também pode aceitar ou recusar cookies ativando as definições no seu browser através do menu de ajuda do browser.   

Todas as definições que possa vir a estabelecer deverão modificar a sua navegação do site e podem impedir o acesso a determinadas 

partes do site. A menos que tenha configurado as definições do seu browser para que este recuse cookies, estes serão emitidos quando 

aceder ao site. 

Para obter informações mais completas, visite www.allaboutcookies.org. 

6. QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS? 
 

Em conformidade com a regulamentação sobre proteção de dados pessoais (especialmente o Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril 

de 2016), tem um direito ao acesso, à retificação, ao apagamento, à portabilidade de dados, à limitação do tratamento ou à oposição ao 

tratamento dos seus dados pessoais, e de nos comunicar as suas instruções relativas ao destino dos seus dados após a sua morte, 

enviado: 

- Um e-mail através da secção "Contacte-nos" do Site. 

- Uma carta com uma fotocópia do seu documento de identificação para o seguinte endereço: SISLEY, Rua Sousa Martins 8, R/C A, 

1050-218 Lisboa, Portugal. 

 

Quando o tratamento se basear no seu consentimento, tem ainda o direito de retirar este consentimento a qualquer momento, sem 

prejuízo da legitimidade do tratamento baseado neste consentimento que tiver sido realizado antes dessa retirada. 

 

Também tem o direito de apresentar uma reclamação junto da autoridade de supervisão competente. 

 

 

 


