
Cookies 
Os “cookies” são pequenos ficheiros de texto armazenados pelo browser no disco rígido do computador do 
utilizador. Permitem à ZF armazenar, por exemplo, as preferências do utilizador. Os sites da ZF 
Aftermarket usam cookies de sessão e cookies persistentes. Os cookies de sessão são cookies temporários 
que expiram (e são automaticamente apagados) quando o utilizador fecha o browser. Os cookies 
persistentes permanecem no browser até expirarem ou até o utilizador os apagar. 

Os “cookies” são pequenos ficheiros de texto armazenados pelo browser no disco rígido do computador do 
utilizador. Permitem à ZF armazenar, por exemplo, as preferências do utilizador. Os sites da ZF 
Aftermarket usam cookies de sessão e cookies persistentes. Os cookies de sessão são cookies temporários 
que expiram (e são automaticamente apagados) quando o utilizador fecha o browser. Os cookies 
persistentes permanecem no browser até expirarem ou até o utilizador os apagar. 

A maioria dos browsers de Internet permitem ao utilizador bloquear os cookies. Se o utilizador não 
concordar com a utilização destes cookies, pode desativá-los, seguindo as instruções aplicáveis ao respetivo 
browser:http://www.allaboutcookies.org/ou pode utilizar a ferramenta de desativação automática sempre 
que disponível. No entanto, alguns dos serviços associados aos sites da ZF Aftermarket não funcionarão 
adequadamente se os cookies forem desativados. 

Segue-se uma lista das categorias de cookies usados nos sites da ZF Aftermarket e uma descrição da 
respetiva função. Alguns destes cookies são essenciais para o funcionamento dos sites da ZF Aftermarket. 
Outros não são essenciais, mas ajudam-nos a melhorar os sites da ZF Aftermarket através da recolha de 
informações anónimas do utilizador ou a tentar melhorar a experiência do utilizador nos sites da ZF 
Aftermarket através da memorização das escolhas realizadas pelo mesmo. 

Usamos os seguintes tipos de cookies: 

Cookies estritamente necessários – que ativam serviços e aplicações especificamente solicitados pelo 
utilizador 

Usamos alguns cookies que são essenciais para o funcionamento dos sites da ZF Aftermarket. Por exemplo, 
estes tipos de cookies permitem ao utilizador iniciar sessão em áreas seguras dos sites da ZF Aftermarket, 
pro-porcionam a segurança necessária para a visita do utilizador aos sites da ZF Aftermarket e ajudam a 
assegurar que o conteúdo das páginas solicitadas pelo utilizador é rapidamente carregado. Sem estes 
cookies, os serviços dos sites da ZF Aftermarket solicitados pelo utilizador não podem ser fornecidos tal 
como solicitados. 

O uso destes cookies implica o tratamento dos seguintes tipos de dados: [ID de sessão de browser anónima, 
grupos de permissão e ID de utilizador]. Na medida em que estes dados tenham de ser considerados dados 
pessoais, o tratamento baseia-se em disposições legais que o justifiquem pelo facto de o tratamento ser 
neces-sário para fornecer os serviços dos sites da ZF Aftermarket que foram solicitados. 

Cookies de funcionalidade – que memorizam as escolhas do utilizador para melhorar a experiência 
deste 

Estes cookies permitem ao sites da ZF Aftermarket lembrar as escolhas feitas pelo utilizador, por exemplo, 
o idi-oma preferido, o tipo de dispositivo usado pelo utilizador, a região em que o utilizador se encontra. O 
objetivo destes cookies é proporcionar ao utilizador uma experiência mais pessoal para que não tenha de 
redefinir as suas preferências de cada vez que visitar os sites da ZF Aftermarket. Como descrito acima, o 
utilizador pode desativar qualquer um destes cookies funcionais, mas se o fizer, várias das funções dos sites 
da ZF Aftermarket podem ficar indisponíveis para o utilizador ou não funcionar da forma pretendida pelo 
utilizador. 



O uso destes cookies implica o tratamento dos seguintes tipos de dados: [ID de dispositivo, idioma 
preferido, país preferencial, histórico da navegação]. Na medida em que estes dados tenham de ser 
considerados dados pessoais, o tratamento baseia-se em dispo-sições legais que o justifiquem pelo facto de 
(1) o tratamento ser necessário para fornecer os serviços dos sites da ZF Aftermarket que foram solicitados; 
ou (2) a ZF ter um interesse legítimo em assegurar a funcionalidade dos sites da ZF Aftermarket e que os 
mesmos vão ao encontro das necessidades do utilizador. 

Cookies analíticos/de desempenho: – que recolhem informações em forma pseudónima sobre as 
páginas Web visitadas pelo utilizador 

Estes cookies recolhem informações sobre a forma como os visitantes usam os sites da ZF Aftermarket, por 
exemplo, que páginas são visitadas com mais frequência pelos nossos visitantes e se obtêm mensagens de 
erro nessas páginas. Estes cookies de desempenho não recolhem informações que identifiquem o utilizador 
de for-ma individual – todas as informações por eles recolhidas são agregadas e tratadas de forma 
pseudónima (remo-vemos, entre outras coisas, os últimos dois octetos do seu endereço IP). Não associamos 
dados de utilização recolhidos através destes cookies a dados pessoais que o utilizador possa ter fornecido 
quando se registou para criar uma Conta ZF (por exemplo, o nome do utilizador). 

Nos sites da ZF Aftermarket, utilizamos a tecnologia Piwik PRO GmbH (https://piwik.pro/privacy/) para 
recolher e armazenar dados sobre a utilização dos sites da ZF Aftermarket pelo utilizador com a finalidade 
de otimizar os serviços destes sites da ZF Aftermarket e de marketing. Estes dados podem ser utilizados 
para criar perfis de utilização com pseudónimos utilizando cookies. 

Na medida em que estes dados tenham de ser considerados dados pessoais, o tratamento baseia-se em 
dispo-sições legais que o justifiquem pelo facto de (1) a ZF ter um interesse legítimo em assegurar que os 
sites da ZF Aftermarket vão ao encontro das necessidades do utilizador; ou (2) de os dados serem 
apresentados sob forma de pseudónimo para fins de marketing e otimização e o utilizador não tenha 
apresentado objeções a este respeito. 

Configurações de privacidade 
Nesta página, pode gerir as suas definições de privacidade e os seus consentimentos. 
Solicitamos certos dados a fim de melhorar continuamente a sua experiência com o nosso 
website. Só recolheremos e utilizaremos dados para os fins declarados com quais tenha 
concordado. Para mais informações, consulte a nossa página de configurações. 

Configurações de privacidade 

Cookies de terceiros: – que recolhem informações para terceiros 

Para incorporar clipes de vídeo nos sites da ZF Aftermarket, recorremos aos serviços da empresa 
Brightcove, Inc [www.brightcove.com].Por defeito, o leitor de vídeo da Brightcove não usa cookies. 
Contudo, os plugins fornecidos pela Brightcove e os plugins de leitores de outras entidades terceiras podem 
usar cookies. Os cookies usados por plugins de ter-ceiros são controlados por terceiros. O utilizador deve 
consultar a Brightcove para uma descrição dos cookies usados nos plugins disponibilizados pela empresa e 
dos respetivos cookies de terceiros: Informação sobre os cookies da Brightcove. 

 

 

 

 



Liste des cookies que nous utilisons: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 


