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Quando acede ao site www.sisley-paris.com (doravante, o Site), a SISLEY ou os respetivos 
prestadores de serviços instalam cookies no seu terminal. Os cookies ficam aí armazenados 
temporariamente num espaço dedicado para o efeito. 

Os cookies utilizados permitem: 
- Facilitar a sua navegação no Site e adaptar a apresentação do nosso Site às preferências de 
visualização do seu terminal (idioma utilizado, sistema operativo utilizado, etc.); 
- Facilitar as suas pesquisas sobre produtos, serviços ou informações do nosso Site (catálogo de 
produtos, categoria de produtos, cesto da encomenda, etc.); 
- Estabelecer estatísticas e volumes de tráfego e de utilização de diversos elementos que compõem o 
nosso Site (secções e conteúdos visitados, percurso, etc.); 
- Aceder a espaços reservados e pessoais do nosso Site, como a sua conta, graças a identificadores 
ou dados que nos possa ter confiado; 
- Propor-lhe conteúdos publicitários específicos com base nos seus interesses, nos produtos e 
serviços que consultou no Site, na sua navegação e no histórico da nossa relação. 
-Cookies de redes sociais: são cookies guardados por terceiros quando visita o nosso Site e utiliza as 
funcionalidades das redes sociais, como o Facebook, Twitter, Youtube, etc. Recomendamos-lhe que 
leia atentamente as políticas de proteção dos dados pessoais e de cookies dessas redes sociais, 
para ficar plenamente informado sobre esses cookies. A SISLEY não será, em caso algum, 
responsável pela gestão dos dados pessoais em tais redes sociais e, como tal, não lhe poderá ser 
imputada nenhuma responsabilidade, seja de que forma for. 
- Também é possível que terceiros usem cookies durante a sua navegação no nosso Site, a fim de 
identificar os cookies e de personalizar a oferta publicitária que lhe é apresentada no nosso Site ou 
fora dele. A SISLEY não controla os cookies de terceiros. A recusa destes cookies não tem qualquer 
impacto na utilização do nosso Site. Irá continuar a receber publicidade da Internet que não terá em 
conta os seus interesses ou preferências. 

Pode alterar as definições do seu terminal a qualquer momento, a fim de aceitar ou recusar cookies, 
através dos meios descritos abaixo. 
Para a gestão dos cookies e das suas escolhas, a configuração de cada navegador é diferente. Pode 
encontrar a descrição dos passos a tomar no menu de ajuda do seu navegador: 
Para o Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies 
Para o Safari™: http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=fr_fr 
Para o Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647 
Para o 
Firefox™: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies 
Para o Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 
etc. 

A configuração que efetuar pode alterar a sua experiência de navegação no nosso Site. 
Não assumimos qualquer responsabilidade pelas consequências associadas ao funcionamento 
degradado dos nossos serviços decorrente da impossibilidade de guardar ou consultar os cookies 
necessários, na sequência das alterações da configuração que tiver efetuado. 
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