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POLÍTICA DE COOKIES DO WEBSITE DA IBA 

 

Última atualização em 31 de 

maio de 2022 

Na presente política, a IBA (doravante «IBA», «nós» ou «nosso/a») explica como são utilizados os cookies e 

as tecnologias semelhantes no decorrer dos nossos negócios, inclusive através dos nossos websites que 

redirecionam o utilizador para esta Política de cookies do Website. O termo «Website» inclui vários Websites 

da IBA: 

• https://iba-worldwide.com/; 

• https://www.iba-industrial.com/; 

• https://www.iba-radiopharmasolutions.com/; 

• https://www.iba-careers.com/; 

• https://ibastore.iba-worldwide.com; 

• https://www.campus-iba.com/; 

• https://www.iba-protontherapy.com/. 

Podemos usar os cookies e as outras tecnologias de rastreamento descritas nesta Política de cookies do 

Website para recolher os dados pessoais do Utilizador («Utilizador», «Seu/Sua»), ou para recolher 

informações que se tornam dados pessoais se as combinarmos com outras informações. Para isso, a IBA atua 

como responsável pelo tratamento dos dados. No entanto, em certos casos, os seus dados pessoais também 

serão enviados a terceiros. Para obter mais informações sobre como tratamos os seus dados pessoais, leia a 

nossa Política de privacidade do Website. Para ver que cookies utilizamos nos nossos Websites, consulte a 

Tabela gestão de cookies. 

Os termos em maiúsculas utilizados e não definidos de outra forma nesta Política de cookies do Website têm 

os significados que lhes foram atribuídos na Política de privacidade do Website da IBA. 

1 O que são cookies? 

Os cookies são pequenos ficheiros de dados instalados no seu computador ou dispositivo móvel sempre que 

visita um website. Os proprietários de websites utilizam cookies para melhorar o funcionamento dos 

respetivos websites ou para torná-los mais eficientes, e para o fornecimento de informações. 

Como acontece em muitos outros websites, IBA também está a utilizar cookies. Através dos cookies, a IBA 

obtém automaticamente determinadas informações sobre o Seu computador e Sua ligação à Internet (por 

exemplo, o endereço IP, o browser e o sistema operativo que utiliza, etc.). 

Os cookies têm muitas funcionalidades diferentes, por exemplo, permitem a navegação entre páginas de 

forma eficiente, guardam as suas preferências e, geralmente, melhoram a experiência dos utilizadores. Além 
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disso, podem ajudar a garantir que os anúncios que vê online são mais relevantes para si ou adequados aos 

seus interesses. 

Os cookies não podem ser utilizados para executar programas ou para enviar vírus para um computador. A 

informação contida nos cookies permite-nos facilitar a navegação do Utilizador e garantir a correta 

apresentação do nosso Website. 

Os dados obtidos por nós desta modo nunca serão divulgados a terceiros nem combinados com quaisquer 

dados pessoais sem o seu consentimento. 

Um cookie pode ser classificado pelo seu tempo de vida útil, pelo domínio ao qual pertence e pela sua 

finalidade. Dependendo do seu tempo de vida, um cookie pode ser: 

• Um cookie de sessão que é apagado quando o utilizador fecha o browser, 

• Um cookie persistente que permanece no computador/dispositivo por um período de tempo 

predefinido. 

Quanto ao domínio a que pertence, existem os seguintes: 

• Cookies definidos pelo proprietário do website (neste caso, a IBA,) designados de «cookies de 

primeira parte»; 

• Cookies definidos por terceiros que não o proprietário do website, designados de «cookies de 

terceiros». Os cookies de terceiros permitem que as funcionalidades de terceiros sejam fornecidas 

no ou através do Website (por exemplo, publicidade, conteúdos interativos e análise). As partes que 

definem esses cookies de terceiros podem reconhecer o Seu computador, quando visita o Website 

mas também quando visita certos outros websites. 

De acordo com as suas funcionalidades, os cookies podem ser: 

• Cookies estritamente necessários - cookies que permitem o funcionamento técnico do Website e 

respetivas funcionalidades; 

• Cookies de desempenho e funcionalidade - cookies que recolhem dados sobre o desempenho do 

Website e a forma como utiliza o nosso Website. Estes cookies permitem-nos melhorar o 

funcionamento do Website; 

• Cookies analíticos - cookies que permitem que o Website guarde as escolhas que o utilizador faz (por 

exemplo, o idioma) e ofereça funcionalidades otimizadas ou personalizadas. 

2 Por que motivo utilizamos cookies? 

Os Websites da IBA utilizam cookies para distingui-lo de outros utilizadores do nosso Website. Isto ajuda-nos 

a fornecer uma boa experiência aos utilizadores que navegam no nosso Website e também nos permite 

melhorá-lo. Iremos pedir a Sua permissão (consentimento) para instalar cookies ou outras tecnologias 

semelhantes no Seu dispositivo, exceto quando estes são essenciais para o funcionamento do nosso Website. 

No que diz respeito a este último, tratamos os seus dados com base no nosso interesse legítimo. 
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Independentemente das especificidades dos serviços, a IBA não utiliza nenhum processamento totalmente 

automatizado para a tomada de decisões. 

3 Como posso controlar cookies? 

Tem o direito de decidir se aceita ou rejeita cookies.   

Pode também visualizar o Website IBA sem cookies. Os browsers estão predefinidos para aceitar apenas os 

cookies estritamente necessários. Pode aceitar ou desativar a utilização de cookies em qualquer momento, 

clicando no botão «Gerir cookies» no rodapé do Website. Também pode controlar os cookies alterando as 

configurações do seu browser. Consulte a secção de ajuda do seu browser para saber como alterar essas 

configurações. Porém, lembre-se de que algumas funcionalidades do Website poderão deixar de funcionar a 

partir do momento em que bloqueia a utilização de cookies. 

Poderá encontrar informações úteis sobre os aspetos técnicos dos cookies aqui. 

Além disso, a maioria das redes de publicidade oferecem ao Utilizador uma forma de excluir publicidade 

direcionada. Se pretender obter mais informações, clique aqui ou aqui.  

Se tiver desativado um ou mais cookies, podemos utilizar sempre as informações recolhidas por estes cookies 

antes da desativação. No entanto, deixamos de recolher informações através dos cookies que foram 

excluídos. 

4 Conservação de dados 

Há uma diferença entre cookies de sessão e cookies permanentes. Os cookies de sessão só existem até o 

Utilizador fechar o browser. Os cookies permanentes têm uma vida útil mais longa e não são 

automaticamente eliminados assim que fechar o seu browser. 

5 Então e as outras tecnologias de rastreio, como os sinalizadores da 

web? 

Os cookies não são a única maneira de reconhecer ou rastrear os visitantes de um website. Podemos utilizar 

outras tecnologias semelhantes de tempos em tempos, como sinalizadores Web (às vezes chamados de 

«pixéis de rastreio» ou «GIF transparentes»). Tratam-se de pequenos ficheiros gráficos que contêm um 

identificador exclusivo que nos permitem reconhecer quando é que o Utilizar visitou o nosso Website ou 

abriu um e-mail que lhe enviámos. Isto permite-nos, por exemplo, monitorizar os Seus padrões de tráfego 

de uma página nos nossos Websites para outra, implementar ou comunicar com cookies, saber se o Utilizador 

chegou aos nossos Websites através de um anúncio online exibido num website de terceiros, melhorar o 

desempenho do Website e avaliar o sucesso das campanhas de marketing por e-mail. Em muitos casos, estas 

tecnologias dependem dos cookies para funcionarem corretamente, pelo que recusar cookies irá prejudicar 

o seu funcionamento. 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/
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6 E a publicidade direcionada? 

Os cookies também podem ser implementados no Seu computador ou dispositivo móvel por entidades 

terceiras com fins publicitários através do nosso Website. Estas empresas podem utilizar informações sobre 

as suas visitas a este Website e a outros Websites a fim de fornecer anúncios relevantes sobre os bens e 

serviços que possam ser do Seu interesse. Podem ainda recorrer à tecnologia utilizada para avaliar a eficácia 

da publicidade. Conseguem fazê-lo utilizando cookies ou sinalizadores web para recolher informações sobre 

as Suas visitas a este e outros websites a fim de fornecer anúncios relevantes sobre os bens e serviços que 

possam ter um interesse potencial para si. As informações recolhidas através deste processo não nos 

permitem identificar o Seu nome, os seus detalhes de contacto ou outros detalhes de identificação pessoal, 

a menos que opte por nos fornecer essas informações. 

7 Os seus direitos 

Para obter uma descrição detalhada dos seus direitos como titular dos dados e do exercício desses direitos 

ao abrigo do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), consulte a nossa Política de privacidade do 

Website. 

8 Atualizar esta Política 

A presente Política de cookies do Website poderá ser atualizada periodicamente. A IBA colocará um aviso 

destacado para que o possa ver. Além disso, a IBA indica sempre a data da última modificação da Política de 

cookies do Website no topo da página para que possa saber quando foi atualizada pela última vez. 

A presente Política de cookies do Website foi atualizada pela última vez em 31 de maio de 2022. 

Para mais informações, envie uma mensagem de correio eletrónico para o responsável pela proteção de 

dados da IBA através de data-protection@iba-group.com. 
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