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Política de Privacidade 

 

Última atualização e em vigor a partir de: 22 de setembro de 2020 

 

A Funko, LLC e as suas filiais (a «Funko» ou as «filiais») obrigam-se a proporcionar uma 

experiência divertida, interessante e segura aos seus clientes. A presente Política de Privacidade  

(a «Política de Privacidade») descreve a recolha, a utilização, a divulgação e o tratamento de 

dados pessoais relacionados com o sítio Web Funko.com, a aplicação móvel Funko e os seguintes 

sítios Web específicos de produtos geridos pela Funko: www.funko.com, www.funko-shop.com, 

www.shop.funko.com, www.funkoeurope.com e www.loungefly.com (coletivamente os 

«Sítios»). A presente Política de Privacidade aplica-se ao acesso aos Sítios por um computador 

pessoal, um dispositivo móvel ou qualquer outro meio. No entanto, a presente Política de 

Privacidade não é um contrato e não cria quaisquer direitos ou obrigações jurídicos. 

 

Alguns sítios Web, como os que são geridos por fãs como o www.funkofanatics.com e lojas, como 

revendedores online e físicos dos produtos da Funko, utilizam o nome ou os produtos da Funko 

relacionados com os seus serviços, mas não são controlados pela Funko. A presente Política de 

Privacidade não se aplica a estes sítios Web e lojas geridos separadamente e a Funko não é 

responsável pelas práticas de privacidade destes terceiros. 

 

O utilizador deve ler atentamente a presente Política de Privacidade e os Termos e Condições  

(os «Termos») da Funko. A Funko atualizará a presente Política de Privacidade periodicamente. 

Sempre que a presente Política de Privacidade sofra alterações, a data no início desta é também 

alterada. Quando a Funko faz alterações relevantes à presente Política de Privacidade, toma as 

medidas adequadas para notificar o utilizador das mesmas, tais como a sua publicação em destaque 

nos seus sítios Web. 

 

DIVULGAÇÕES ESPECÍFICAS DA REGIÃO 

• Califórnia: Se o utilizador residir na Califórnia, consultar a secção Divulgações de 

Privacidade para Residentes na Califórnia da presente Política de Privacidade para obter 

informações adicionais sobre as divulgações de privacidade específicas da Califórnia. 

• Nevada: O capítulo 603A dos Estatutos Revistos do Nevada permite que um residente 

deste Estado opte por não vender no futuro determinadas informações abrangidas, que um 

operador do sítio Web recolheu ou recolherá sobre o residente. Para enviar esse pedido,  

o utilizador deve contactar a Funko em support@funko.com. 

• Espaço Económico Europeu, Reino Unido ou Suíça: Se o utilizador estiver localizado 

no Espaço Económico Europeu (o «EEE»), no Reino Unido ou na Suíça, ou se estiver, de 

outro modo, a participar nas operações europeias da Funko, consultar a secção Divulgações 

de Privacidade para o Espaço Económico Europeu, o Reino Unido e a Suíça da 

presente Política de Privacidade para obter informações adicionais sobre privacidade 
específicas da Europa, incluindo o que constitui os dados pessoais do utilizador, as bases 

jurídicas em que a Funko se apoia para o tratamento desses dados pessoais, a forma como 

utiliza os cookies quando o utilizador acede aos sítios da Funko a partir do EEE, do Reino 

Unido ou da Suíça e os direitos relativamente aos dados pessoais do utilizador. 

Nota para visitantes não americanos: A transferência, o armazenamento e o tratamento dos 

http://www.funko.com/
http://www.funko-shop.com/
http://www.shop.funko.com/
http://www.funkoeurope.com/
http://www.loungefly.com/
https://funkofanatics.com/
https://funkoeurope.com/pages/terms-conditions
mailto:support@funko.com
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dados pessoais podem ser realizados noutro país diferente daquele onde os dados pessoais foram 

recolhidos. Por exemplo, os sítios estão alojados inicialmente nos Estados Unidos e são 

disponibilizados por este país. O utilizador deve ter em atenção que o país para o qual os dados 

pessoais são transferidos pode não disponibilizar o mesmo nível de proteção aos dados pessoais 
do país de onde foram transferidos. 

 
O QUE SÃO DADOS PESSOAIS? 

 

Para além do que é definido nas Divulgações Específicas da Região, ou dos fins da presente 

Política de Privacidade, entende-se por «Dados pessoais» as informações que identificam,  

se relacionam, descrevem, são razoavelmente capazes de estar associadas ou podem razoavelmente 

estar associadas, direta ou indiretamente, a um indivíduo específico. Não incluem as informações 

que não sejam identificadas ou agregadas, de modo que não sejam razoavelmente capazes de estar 

associadas ao utilizador. A presente Política de Privacidade não restringe ou limita a recolha e a 

utilização de informações agregadas ou não identificadas da Funko e esta reserva-se o direito de 

partilhar essas informações com potenciais parceiros ou terceiros sem restrições. 

 

INFORMAÇÕES PESSOAIS RECOLHIDAS PELA FUNKO 

 

Informações pessoais que o utilizador disponibiliza à Funko: A Funko recolhe os dados 

pessoais que o utilizador lhe disponibiliza nos sítios Web, quando este: 

• disponibiliza o endereço de correio eletrónico para se inscrever numa das newsletters  

(as «Newsletters») da Funko, 

• disponibiliza as informações de contacto e as envia num inquérito, sorteio, concurso ou 

noutra promoção, 

• disponibiliza o nome, o endereço de correio eletrónico e a palavra-passe para criar uma 

conta de utilizador nos sítios (a «Conta»), 

• atualiza o perfil da conta para incluir a data de nascimento, o número de telemóvel,  

o número de fax ou o endereço postal, 

• altera a moeda da conta ou as preferências de notificação, 

• adiciona os produtos da Funko à sua coleção online ou lista de desejos, 

• disponibiliza à Funko informações sobre os interesses do utilizador, como contactá-lo e os 

comentários quando se inscreve no Funko Fan Club, 

• disponibiliza o endereço de correio eletrónico, a empresa, o endereço de envio, o endereço 

de faturação, o número de telefone e as informações de pagamento para a compra dos 

produtos da Funko, o conteúdo, a assinatura (a «Assinatura») ou os serviços, ou 

• disponibiliza o nome, o endereço de correio eletrónico, a imagem e a mensagem 

personalizada em relação a um pedido, pedido de informação ou comentário. 

 
O utilizador pode optar por não disponibilizar à Funko os seus dados pessoais, mas é possível que 

este não seja capaz de aceder ou utilizar partes dos sítios ou, em consequência, alguns dos seus 

recursos. 

 

Informações de compra e pagamento: Se o utilizador adquirir qualquer um dos produtos, 

conteúdos ou serviços através dos sítios da Funko, esta poderá pedir ao utilizador que lhe 

disponibilize o nome do titular do cartão, o endereço de faturação, o número do cartão de crédito, 
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a data de validade do mesmo, o código de autenticação, o número de identificação bancária,  

o número de conta ou informações conexas para concluir a compra. Os produtos só podem ser 

adquiridos por pessoas maiores de 18 anos de idade. As áreas dos sítios onde o utilizador pode 

fazer a compra são geridas pelos responsáveis pelo tratamento de pagamentos terceiros da Funko 

que aceitam cartões de crédito e pagamentos eletrónicos nas transações dos seus clientes. Os 

principais responsáveis pelo tratamento de pagamentos terceiros da Funko são o CyberSource e o 

Authorize.net, os portais de pagamento que tratam os dados pessoais, de acordo com a Norma de 

Segurança do Setor de Cartões de Pagamento (o «Payment Card Industry Data Security Standards 

- PCI DSS»), que é a norma de segurança mais rigorosa do setor de cartões bancários. Qualquer 

informação que o utilizador disponibilize nas áreas de compra dos sítios da Funko está sujeita à 

Política de Privacidade da CyberSource e da Authorize.net, a menos que o mesmo escolha utilizar 

um dos outros responsáveis pelo tratamento de pagamentos terceiros da Funko identificados 

(como o PayPal ou o Amazon Pay). 

 

Dados pessoais que a Funko recolhe automaticamente: A Funko e os seus prestadores de 

serviços terceiros recolhem automaticamente determinados tipos de dados pessoais quando o 

utilizador visita os sítios, incluindo o nome do domínio e o anfitrião a partir do qual este acede à 

Internet; o endereço IP do computador que está a ser utilizado e o navegador e o sistema operativo 

que está a ser utilizado pelo utilizador; a data e a hora em que o utilizador acede aos sítios; o 

endereço de Internet do sítio Web a partir do qual o utilizador está ligado aos sítios; quaisquer 

termos de pesquisa que o utilizador utilizou para encontrar os sítios; os identificadores do 

dispositivo e as informações móveis e de rede; a localização geográfica geral com base no endereço 

IP ou a localização mais precisa do utilizador ao aceder aos sítios da Funko, através de um 

dispositivo móvel e as ações do utilizador nos sítios. Para obter mais informações sobre estas 

práticas e quaisquer opções que o utilizador possa ter relativamente à sua recolha, consultar a 

secção Cookies da presente Política de Privacidade. 

 

Terceiros: A Funko poderá também recolher os dados pessoais de terceiros para melhorar a 

experiência do utilizador nos seus sítios Web, gerir a sua atividade e disponibilizar-lhe os seus 

produtos e serviços. Por exemplo, poderá recolher os dados pessoais junto dos seus prestadores de 

serviços, tais como responsáveis pelo tratamento de pagamentos, fornecedores de pontos de venda 

e plataformas de comércio eletrónico, de forma a realizar as suas compras com a Funko. Se o 

utilizador optar por interagir com a Funko nas redes sociais, esta poderá recolher os dados pessoais 

sobre o utilizador a partir da sua conta nas redes sociais que sejam públicos, ou partilhá-los com a 

Funko, de modo que esta comunique com o utilizador e compreenda melhor os interesses deste e 

os serviços que lhe presta. A Funko também poderá recolher os dados pessoais de fontes 

publicamente disponíveis para complementar os dados pessoais que mantém nos seus sistemas. 

 

UTILIZAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS PELA FUNKO 

 

A Funko utiliza os dados pessoais que recolhe do utilizador para: 

• Criar e manter a Conta ou as Subscrições do utilizador com a Funko; 

• Facilitar o Funko Fan Club; 

• Tratar, realizar e enviar qualquer Subscrição ou outros produtos, conteúdo ou serviços que 

o utilizador compre ou peça; 

• Realizar pesquisas e análises sobre a utilização ou o interesse do utilizador em produtos, 
serviços, sítios ou outros conteúdos da Funko; 

https://usa.visa.com/legal/privacy-policy.html
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• Comunicar com o utilizador por correio eletrónico, correio normal, telefone ou dispositivo 

móvel sobre produtos ou serviços que possam ser do interesse do utilizador, quer pela 

Funko, quer por terceiros; 
• Desenvolver a Newsletter da Funko e entregá-la ao utilizador; 

• Adaptar a experiência do utilizador; 

• Desenvolver e apresentar conteúdo e publicidade de terceiros personalizados, de acordo 

com os interesses do utilizador nos sítios; 
• Desenvolver novos sítios, produtos, conteúdos e serviços novos e existentes; 
• Realizar inquéritos, sorteios, concursos e outras promoções; 

• Gerir a atividade da Funko; 

• Desenvolver produtos, conteúdos e serviços novos; 

• Executar funções conforme descrito de outro modo no momento da recolha; 

• Prevenir, investigar ou notificar fraudes ou atividades ilícitas ou criminosas; 

• Aplicar e cumprir os Termos e outros acordos da Funko; e 

• Cumprir as obrigações jurídicas. 

 

DIVULGAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS PELA FUNKO 

 

A Funko divulga os dados pessoais da seguinte forma: 

• Na Funko, LLC e nas suas filiais para fins consistentes com a presente Política de 

Privacidade; 

• Com terceiros que realizem a manutenção e a gestão dos sítios em nome da Funko; 

• Com outros terceiros que prestam serviços ou funções em nome da Funko. Por exemplo, a 

Funko poderá partilhar dados pessoais com responsáveis pelo tratamento de pagamentos e 

fornecedores de envio, de modo que o utilizador realize as suas compras e encomendas 

com esta. Poderá também partilhar informações pessoais com terceiros que a ajude a 

comunicar com o utilizador sobre os seus produtos e serviços, incluindo a apresentação de 

anúncios e outras comunicações de marketing; 

• Para cumprir as leis, os estatutos ou os regulamentos e para aplicar a presente Política de 

Privacidade, os termos ou outros acordos da Funko e para proteger os direitos da mesma e 
os direitos de terceiros; 

• Conforme exigido por um tribunal ou agência governamental, ou para responder a uma 

reclamação do utilizador ou de terceiros; 

• Quando fazem parte de uma transação empresarial real ou potencial ou estão relacionados 

com esta, como uma fusão, aquisição, empresa comum, financiamento, venda, alteração 
insolvência empresarial, falência ou administração judicial; e 

• Conforme o utilizador possa pedir ou concordar de outra forma. 

 

COOKIES 

 

A Funko e os seus prestadores de serviços terceiros podem utilizar (i) cookies ou pequenos 

ficheiros de dados armazenados no computador do utilizador e (ii) outras tecnologias semelhantes, 

tais como web beacons, píxeis, scripts incorporados, tecnologias de identificação de localização e 

tecnologias de registo (coletivamente, os «Cookies») para recolher automaticamente dados 

pessoais. Por exemplo, os sítios da Funko utilizam o Google Analytics, um serviço de análise da 

Web disponibilizado pela Google, Inc. (a «Google»), para recolher e visualizar relatórios sobre o 
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tráfego nos seus serviços online. O utilizador pode obter mais informações sobre a utilização do 

Google Analytics ao consultar a política de privacidade da Google aqui e ver as opções de 

autoexclusão atualmente disponíveis da Google aqui. 
 

Se o utilizador preferir não aceitar cookies, a maioria dos navegadores permitir-lhe-á: (i) alterar as 

definições do navegador para o notificar quando recebe um cookie, que lhe permite escolher se o 

aceita ou não; (ii) desativar os cookies existentes; ou (iii) definir o navegador para rejeitar 

automaticamente os cookies. O utilizador deve ter em atenção que ao fazê-lo pode ter um impacto 

negativo na sua experiência ao utilizar o sítio Web da Funko, uma vez que algumas funcionalidades 

e ofertas podem não funcionar correta ou totalmente. Dependendo do dispositivo e do sistema 

operativo do utilizador, poderá não ser possível eliminar ou bloquear todos os cookies. Além disso, 

se o utilizador pretender rejeitar os cookies em todos os seus navegadores e dispositivos, terá de o 

fazer em cada navegador de cada dispositivo que utilizar ativamente. O utilizador também pode 

definir as suas opções de correio eletrónico para evitar a transferência automática de imagens que 

possam conter tecnologias, que permitam à Funko saber se o mesmo acedeu ao correio eletrónico 

da Funko e executou determinadas funções com o mesmo. 

O utilizador deve ter em atenção que alguns dos prestadores de serviços terceiros da Funko podem 

recolher diretamente dados pessoais sobre as suas atividades online ao longo do tempo e em 

diferentes sítios Web quando esse utiliza o sítio Web da Funko para disponibilizar serviços de 

publicidade online baseados em interesses ou comportamentos a terceiros. A Funko apoia os 

princípios autorreguladores em matéria de publicidade comportamental online (os «Princípios») 

publicados pela Digital Advertising Alliance (a «DAA»). Estes Princípios permitem ao utilizador 

exercer a sua escolha relativamente à recolha de informações sobre as suas atividades online ao 

longo do tempo e através dos sítios Web terceiros para fins publicitários baseados em interesses 

online. Podem ser encontradas mais informações sobre esses princípios em www.aboutads.info. 

Se o utilizador quiser optar por não receber anúncios online baseados em interesses no seu 

navegador de Internet de anunciantes e terceiros que participam do programa da DAA e executam 

serviços relacionados com publicidade para a Funko e os seus parceiros de publicidade,  

o utilizador deve seguir as instruções em www.aboutads.info/choices, ou 

http://www.networkadvertising.org/choices/ para optar por colocar um cookie de exclusão no seu 

dispositivo, indicando que não pretende receber publicidade baseada em interesses. Os cookies de 

exclusão funcionam apenas no navegador de Internet e no dispositivo para o qual são transferidos. 

Se o utilizador pretender optar por não receber publicidade baseada em interesses em todos os seus 

navegadores e dispositivos, terá de optar por não utilizar cada navegador em cada dispositivo que 

utiliza ativamente. Se eliminar cookies no seu dispositivo em geral, o utilizador terá de os excluir 

novamente. 

 
Se o utilizador optar por não receber publicidade online baseada em interesses em aplicações 

móveis, deve seguir as instruções em http://www.aboutads.info/appchoices. 
 

O utilizador deve ter em atenção que, ao optar por não receber publicidade baseada em interesses, 

isto não significa que já não irá ver publicidade da Funko no sítio Web desta ou de sítios Web 

terceiros. Isto significa que a publicidade online que o utilizador vê dos participantes do programa 

da DAA não deve ser baseada nos seus interesses. A Funko não se responsabiliza pela eficácia ou 

o cumprimento de quaisquer opções ou programas de autoexclusão de terceiros ou pela precisão 

das suas declarações relativamente aos seus programas. Além disso, os terceiros podem ainda 

utilizar cookies para recolher informações sobre a utilização pelo utilizador dos serviços online da 

http://www.google.com/policies/privacy/partners
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.aboutads.info/
http://www.aboutads.info/choices
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.aboutads.info/appchoices
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Funko, inclusive para analisar e prevenir fraudes, bem como para qualquer outro fim permitido ao 

abrigo dos princípios da DAA. 

 

DADOS PESSOAIS RELATIVOS A CRIANÇAS 

 

Os sítios da Funko não são dirigidos a crianças menores de 13 anos de idade e não recolhem 

intencionalmente dados pessoais diretamente de crianças menores de 13 anos de idade, ou de 

outros sítios Web ou serviços dirigidos a crianças menores de 13 anos de idade. Em conformidade 

com a «Federal Children’s Online Privacy Protection Act» (Lei Federal de Proteção à Privacidade 

Online das Crianças) de 1998 e com as suas regras (a «COPPA»), a Funko não irá, com 

conhecimento de causa, pedir ou recolher dados pessoais de uma criança menor de 13 anos de 

idade sem obter o consentimento necessário dos progenitores. 

 
Se o utilizador for um dos progenitores ou tutor e adquirir uma Subscrição ou Subscrição de Oferta 
para ou em nome do seu filho, nomeando este como destinatário dessas subscrições, o mesmo 

concorda que a Funko possa recolher, armazenar, utilizar e tratar os dados pessoais do seu filho, 

para os fins descritos acima e de acordo com a presente Política de Privacidade. Se a Funko tomar 

conhecimento de que um utilizador menor de 13 anos de idade enviou dados pessoais utilizando 

um dos sítios Web sem o consentimento de um dos seus progenitores ou tutor, a mesma tomará as 
medidas razoáveis para obter o consentimento contactando os progenitores ou tutores da criança, 

se possível, e, se o consentimento não puder ser ou não for obtido, tomará as medidas razoáveis 

para eliminar essas informações das suas bases de dados e não as utilizará para qualquer fim 

(exceto quando necessário para proteger a segurança da criança, ou de outro modo, conforme 
exigido por lei). Se a Funko obtiver o consentimento necessário dos progenitores ou tutores de 

uma criança menor de 13 anos de idade, apenas pedirá os dados pessoais que sejam razoavelmente 

necessários para que a criança utilize a Subscrição, a Subscrição de Oferta e/ou o produto 

encomendado e armazenará esses dados pessoais apenas durante o período razoavelmente 

necessário para cumprir estes fins. 

 
Os progenitores ou tutores que consentiram a disponibilização dos dados pessoais de uma criança 

a um ou mais dos sítios poderão posteriormente visualizar os dados pessoais da mesma e corrigir 

ou remover as informações, total ou parcialmente; instruir a Funko a descontinuar toda a utilização 

dos dados pessoais da criança e/ou a não comunicar mais com a criança; ou a revogar ou modificar 

o seu consentimento, contactando a Funko em support@funko.com e incluindo o nome e endereço 
de correio eletrónico da criança e o nome e endereço de correio eletrónico dos progenitores ou 

tutores. O utilizador deve consultar http://www.ftc.gov/privacy/privacyinitiatives/childrens.html 

para obter informações da «Federal Trade Commission» (Comissão Federal do Comércio) sobre 

como proteger a privacidade das crianças online. 

 
CORREÇÕES E ATUALIZAÇÕES DOS DADOS PESSOAIS 

 

O utilizador pode pedir para visualizar os seus dados pessoais ou eliminar ou modificar partes 

incorretas das mesmas enviando uma mensagem de correio eletrónico para support@funko.com. 

O utilizador deve ter em atenção que a Funko poderá ter de recusar o seu pedido de eliminação ou 

apenas honrar o seu pedido de eliminação após um determinado período de tempo, por motivos 

comerciais ou jurídicos. Em resposta a um pedido de eliminação, poderá eliminar os dados pessoais 

ou não identificar/agregar os dados pessoais para que estes deixem de estar razoavelmente 

mailto:support@funko.com
http://www.ftc.gov/privacy/privacyinitiatives/childrens.html
http://www.ftc.gov/privacy/privacyinitiatives/childrens.html
mailto:%20support@funko.com
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associados ao utilizador. Quando a Funko elimina informações, estas serão excluídas da base de 

dados ativa, mas podem permanecer nos seus arquivos. A Funko reserva-se o direito e poderá ser 

obrigada por lei a verificar a identidade de qualquer pessoa que faça um pedido de acesso, 

modificação ou eliminação dos dados pessoais, desde que, no entanto, não tenha qualquer 

responsabilidade de qualquer tipo, resultante de pedidos falsos ou errados pelo utilizador, ou de 

qualquer alteração ou eliminação efetuada de acordo com o seu pedido. 

 

SÍTIOS WEB E LOJAS DE TERCEIROS 

 

Alguns sítios Web, como os sítios geridos por fãs como www.funkofanatics.com e as lojas online, 

como os revendedores dos produtos da Funko, podem utilizar o nome ou os produtos desta 

relativamente aos seus serviços. Além disso, os sítios podem conter ligações para outros sítios Web 

ou lojas. 

 

A Funko não tem qualquer controlo, responsabilidade ou garantia a respeito desses outros sítios 

Web ou lojas, ou dos produtos e serviços disponibilizados pelos mesmos, mesmo aqueles com os 

quais a Funko possa ter uma afiliação. Se o utilizador decidir aceder a esses sítios Web ou lojas de 

terceiros, fá-lo por sua conta e risco. O utilizador deve ler atentamente a política de privacidade e 

os termos de qualquer sítio Web ou loja. 

 
Os sítios também podem incluir vídeos do YouTube, recursos de redes sociais, como o botão 

«Gosto» do Facebook e widgets, como o botão «Partilhar Isto», ou miniprogramas interativos 

executados nos sítios. As interações do utilizador com estas funcionalidades também se regem pela 
política de privacidade da empresa que as disponibiliza. 

 

PREFERÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO 

 

Quando o utilizador disponibilizar o seu endereço de correio eletrónico à Funko pelos seus sítios, 

esta poderá enviar-lhe mensagens de correio eletrónico comerciais para lhe disponibilizar a 

Newsletter, mais informações sobre os produtos disponíveis que adquiriu e atualizações, ofertas 

especiais e outras informações, incluindo, entre outras, as atualizações do sítio. O utilizador pode 

cancelar a subscrição destas mensagens de correio eletrónico comerciais ou receber a Newsletter da 

Funko a qualquer momento, clicando na ligação «Cancelar Subscrição» incluída em qualquer 

mensagem de correio eletrónico ou contactando a Funko em support@funko.com ou no endereço 

de correio eletrónico apresentado abaixo. Se o utilizador optar por não receber comunicações 

promocionais, deve ter em atenção que a Funko poderá continuar a enviar-lhe comunicações não 

promocionais por telefone ou correio eletrónico, tais como comunicações relacionadas com 

qualquer relação empresarial que possa ter com o utilizador ou outras mensagens de correio 

eletrónico transacionais. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://funkofanatics.com/
mailto:support@funko.com
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CONTACTAR A FUNKO 

 

A Funko leva a privacidade do utilizador a sério e convida-o a contactá-lo no endereço abaixo 

sobre quaisquer questões ou dúvidas que o mesmo possa ter relativamente à presente Política de 

Privacidade ou à recolha, ao armazenamento e à utilização dos seus dados pessoais pela Funko: 

 

Funko, LLC 

À atenção do: Departamento 

Jurídico 2802 Wetmore 
Avenue 

Everett, WA 98201 

support@funko.com 

mailto:support@funko.com
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DIVULGAÇÕES DE PRIVACIDADE PARA RESIDENTES NA CALIFÓRNIA 

Esta secção aplica-se ao utilizador que resida no Estado da Califórnia e disponibiliza informações 

adicionais sobre como a Funko recolhe, utiliza, divulga e trata os dados pessoais dos residentes no 

Estado da Califórnia, no âmbito da «California Consumer Privacy Act» (Lei de Privacidade do 

Consumidor da Califórnia) de 2018 (a «CCPA»). Para além das atividades de tratamento de dados 

pessoais relacionadas com os sítios da Funko, esta secção também aborda as suas atividades de 

tratamento de dados pessoais offline, relativamente à sua loja de venda a retalho com sede na 

Califórnia. 
 

Nesta secção, entende-se por «dados pessoais» as informações que identificam, se relacionam, 

descrevem, são razoavelmente capazes de estar associadas ou podem razoavelmente estar 

associadas, direta ou indiretamente, a um consumidor específico ou agregado familiar. Não 

incluem informações disponibilizadas publicamente a partir de registos governamentais, que não 

sejam identificadas ou agregadas, de modo a não serem capazes de estar associadas ao utilizador, 

ou que sejam excluídas do âmbito da CCPA. Esta secção também não se aplica a informações 

relacionadas com os empregados, contratantes, candidatos e outro pessoal da Funko. 

 
RECOLHA E UTILIZAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS 

 

Nos últimos 12 meses, a Funko tem recolhido as seguintes categorias de dados pessoais: 
 

• Identificadores, como o nome, o endereço de correio eletrónico e a palavra-passe da 

conta, o endereço IP e outros identificadores pessoais únicos; 
 

• Registos de Clientes da Califórnia (Código Civil da Califórnia, § 1798.80 (e)), como o 

endereço de correio eletrónico, o número de telefone, o número de fax, o endereço de 

faturação, o endereço de envio, a data de nascimento (mês/dia), as preferências de moeda 

ou notificação, as respostas a perguntas com base em interesses, a filiação no Funko Fan 

Club e as informações de pagamento (como o nome do titular do cartão, o endereço de 

faturação, o número do cartão de crédito, a data de expiração, o código de autenticação,  

o número de identificação bancária, o número de conta ou as informações conexas); 

• Informações comerciais, como os produtos, os conteúdos, as subscrições ou os serviços 

adquiridos, adicionados ao carrinho ou de interesse para o utilizador, bem como os 

produtos adicionados à sua coleção online ou lista de desejos; 
 

• Informações de Internet/rede, como os dados de registo (incluindo o endereço IP, a data 

e a hora de acesso, as informações do dispositivo) e os dados sobre a sequência de cliques 
(como as ações do utilizador nos sítios); 

 

• Dados de geolocalização, como a localização geográfica geral com base no endereço IP 

ou a localização mais precisa do utilizador ao aceder aos sítios da Funko por um 

dispositivo móvel; 

• Informações sensoriais, como gravações de áudio, fotografias e filmagens que o 

utilizador escolhe disponibilizar, ou que, de outro modo, a Funko grava conforme 
permitido por lei; 
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• Informações profissionais/de emprego, como o nome da empresa do utilizador; 

 

• Outras informações pessoais, como as participações em inquéritos, sorteios, concursos 

ou outras promoções e a opinião ou a mensagem personalizada que o utilizador 

disponibiliza relativamente a um pedido, pedido de informação ou comentário diretamente 

à Funko ou por uma plataforma de terceiros (como as redes sociais); 

• Inferências, como as que derivam de produtos de interesse de outras informações pessoais 

que a Funko recolhe sobre o utilizador. 
 

A Funko recolhe estas informações diretamente do navegador ou dispositivo do utilizador quando 

interage com os seus sítios, dos prestadores de serviços terceiros, como responsáveis pelo 

tratamento de pagamentos, fornecedores de pontos de venda e plataformas de comércio eletrónico, 

das plataformas de terceiros, como sítios Web de redes sociais e de outras fontes disponíveis 

publicamente. Para obter mais informações sobre os dados pessoais que a Funko recolhe sobre o 

utilizador e a forma como as recolhe, o utilizador deve consultar a secção Informações Pessoais 

Recolhidas pela Funko da presente Política de Privacidade. 

 

Recolhemos informações pessoais de e sobre o utilizador para vários fins. Por exemplo, a Funko 

utiliza os dados pessoais para: criar e manter as contas e subscrições do utilizador; comunicar com 

este; facilitar, tratar e efetuar encomendas junto da Funko ou dos serviços que o utilizador pede; 

realizar inquéritos, sorteios, concursos e outras promoções; disponibilizar funcionalidades na loja, 

como os álbuns de fotografias da Funko, analisar e melhorar a utilização dos seus sítios, 

disponibilizar comunicações de marketing e publicidade personalizada e não personalizada e 

melhorar os seus produtos e serviços. Para obter mais informações sobre a utilização dos dados 

pessoais, o utilizador deve consultar a secção Utilização dos Dados Pessoais pela Funko da 

presente Política de Privacidade. 

 
DIVULGAÇÃO E «VENDA» DOS DADOS PESSOAIS 

 

A Funko partilha os dados pessoais do utilizador com terceiros para fins comerciais ou pode vendê-

los a terceiros, sob reserva do seu direito de autoexclusão dessas vendas (consultar a secção 

Direitos de Privacidade do Utilizador da Califórnia abaixo). As categorias de terceiros a quem 

a Funko divulga os dados pessoais do utilizador podem incluir as suas filiais, os seus prestadores 

de serviços que executam serviços ou funções em seu nome, os fornecedores de marketing e 

determinados terceiros a quem o utilizador tenha dado o seu consentimento ou quando a Funko 

seja obrigada por lei. 
 

Como é prática comum entre as empresas que funcionam online, a Funko também permite que 

determinados prestadores terceiros recolham informações sobre os consumidores diretamente 

através dos seus sítios Web e de outros serviços online para fins de análise e otimização dos 

serviços, apresentação de publicidade, apresentação de conteúdos e publicidade mais relevante, 

avaliar estatísticas e o sucesso de campanhas publicitárias e detetar e comunicar fraudes.  

Na medida em que esta prática é interpretada como uma «venda» ao abrigo da CCPA, o utilizador 

deve consultar a secção Submeter Pedidos abaixo relativamente ao seu direito de opção de 

autoexclusão. 
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Para obter mais informações sobre como a Funko partilha os dados pessoais, o utilizador deve 

consultar a secção Divulgação dos Dados Pessoais pela Funko da sua Política de Privacidade. 
 

DIREITOS DE PRIVACIDADE DO UTILIZADOR DA CALIFÓRNIA 

 

Como residente na Califórnia, o utilizador poderá pedir para exercer os seguintes direitos 

relativamente aos dados pessoais que a Funko recolhe (sujeito a determinadas limitações 

jurídicas): 

• Direito de conhecer: O utilizador dispõe do direito de pedir todas e quaisquer das 

seguintes informações relacionadas com os seus dados pessoais que a Funko recolheu e 

divulgou nos últimos 12 meses, após verificação da sua identidade: 

o Os dados pessoais específicos que recolhe sobre o utilizador; 

o As categorias dos dados pessoais que recolhe sobre o utilizador; 

o As categorias das fontes dos dados pessoais; 

o As categorias dos dados pessoais que divulga a terceiros para fins comerciais e as 
categorias dos destinatários a quem essas informações foram divulgadas; 

 

o As categorias dos dados pessoais que vende sobre o utilizador (se existirem) e as 
categorias dos terceiros a quem as informações foram vendidas; e 

 

o Os fins comerciais ou empresariais para recolher ou, se aplicável, vender dados 
pessoais sobre o utilizador. 

 

• Direito de requerer a eliminação: O utilizador dispõe do direito de requerer a eliminação 

dos dados pessoais que a Funko recolhe do mesmo, sujeito a determinadas exceções. 

• O direito de autoexclusão de venda dos dados pessoais: O utilizador dispõe do direito 

de autoexclusão de venda dos seus dados pessoais pela Funko a terceiros. Se o utilizador 

tiver menos de 16 anos de idade, dispõe do direito de não ter as suas informações vendidas, 

a menos que o mesmo, ou os seus progenitores ou tutores autorizem afirmativamente essa 

venda (o «Direito de optar ativamente por participar»). 

O utilizador também dispõe do direito de não ser objeto de discriminação quando exerce esses 

direitos. No entanto, o utilizador deve ter em atenção que se o exercício destes direitos limitar a 

capacidade da Funko de tratar os dados pessoais (como no caso de um pedido de eliminação), esta 

poderá já não ser capaz de lhe disponibilizar os seus produtos e serviços ou de colaborar com o 

utilizador da mesma forma. 

Além disso, se o utilizador tiver uma relação de cliente estabelecida com a Funko para fins 

pessoais, familiares ou domésticos, poderá também ter o direito de, nos termos da lei «Shine the 

Light» da Califórnia, pedir: 
 

• Uma lista das categorias de determinados dados pessoais que a Funko divulga a terceiros 

durante o ano civil imediatamente anterior para fins de marketing direto de terceiros; e 
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• Os nomes e endereços de todos esses terceiros. 
 

SUBMETER PEDIDOS 

 

Exercer o direito de conhecer, o direito de eliminar ou o direito à lei «Shine the Light». Para 

exercer o direito de conhecer, o direito de eliminar ou o direito à lei «Shine the Light», o utilizador 
deve enviar um pedido no qual especifique o direito que pretende exercer: 

• O utilizador deve enviar uma mensagem de correio eletrónico para support@funko.com 

com a linha de assunto «Pedido de Direitos da Califórnia» 

A Funko poderá ter de verificar a identidade do utilizador antes de tratar do seu pedido, pelo que 

poderá ser obrigada a pedir-lhe dados pessoais adicionais ou a iniciar sessão na sua conta  

(se aplicável). A Funko utilizará apenas os dados pessoais disponibilizados relativamente ao 

pedido do utilizador para ler e tratar o seu pedido. 

Em determinadas circunstâncias, a Funko pode recusar ou limitar o pedido do utilizador, 

especialmente quando não é capaz de verificar a sua identidade ou localizar as suas informações 

nos seus sistemas, ou conforme permitido por lei. 

Exercer o direito de autoexclusão de venda dos dados pessoais. Para iniciar o seu pedido de 

autoexclusão de venda dos dados pessoais, o utilizador deve clicar na ligação abaixo para enviar 

uma mensagem de correio eletrónico para support@funko.com com a linha de assunto «Opção de 

autoexclusão de venda na Califórnia». Na medida em que a recolha de informações por parte dos 

prestadores de serviços terceiros de publicidade e análise da Funko junto dos utilizadores dos seus 

sítios Web e outros serviços online constituem uma «venda» ao abrigo da CCPA, o utilizador deve 

consultar a secção Cookies da presente Política de Privacidade para obter mais informações sobre 

as escolhas e opções de autoexclusão que tem em relação a essas práticas. Ao visitar 

www.privacyrights.info ou www.optout.privacyrights.info, o utilizador também pode optar pela 

autoexclusão de venda desse tipo de dados pessoais por empresas que participem da ferramenta de 

autoexclusão da CCPA da DAA. Para realizar pedidos de autoexclusão relacionados com 

aplicações móveis em dispositivos para empresas que participem na ferramenta de autoexclusão 

baseada na aplicação da CCPA da DAA, o utilizador pode descarregar a aplicação adequada em 

www.youradchoices.com/appchoices. 
 

Não vender os meus dados pessoais 

mailto:support@funko.com
mailto:support@funko.com
mailto:support@funko.com
http://www.privacyrights.info/
https://optout.privacyrights.info/?c=1
http://www.youradchoices.com/appchoices
mailto:support@funko.com
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DIVULGAÇÕES DE PRIVACIDADE PARA O ESPAÇO ECONÓMICO EUROPEU, O 

REINO UNIDO E A SUÍÇA 

 

Embora a sede principal se situe nos Estados Unidos, a Funko mantém operações na Europa e pode 

direcionar os seus serviços a indivíduos localizados no Espaço Económico Europeu (o «EEE»), 

no Reino Unido e na Suíça, inclusive pelos seus sítios específicos da Europa como 

www.funkoeurope.com (coletivamente, os seus «Serviços Europeus»). As divulgações seguintes 

(as «Divulgações de Privacidade») aplicam-se ao tratamento de dados pessoais pela Funko 

relacionado com os seus Serviços Europeus. 

 

A Funko UK, LTD é o responsável pelo tratamento de dados pessoais relacionado com os seus 
Serviços Europeus. Isto significa que determina e é responsável pela forma como os dados pessoais 

do utilizador são utilizados. 

 

Dados pessoais: Nesta secção, entende-se por «dados pessoais» as informações relacionadas com 
uma pessoa singular identificada ou identificável. 

 

1. RECOLHA E UTILIZAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS DO UTILIZADOR 

QUANDO UTILIZA OS SERVIÇOS EUROPEUS DA FUNKO 

 

A Funko recolhe as categorias dos dados pessoais que o utilizador lhe submete voluntariamente 

quando utiliza os Serviços Europeus, como definido na sua Política de Privacidade na secção 

intitulada Recolha dos dados pessoais pela Funko. 
 

A tabela do Anexo 1 define em pormenor as categorias dos dados pessoais que a Funko recolhe 

sobre o utilizador e a forma como os utiliza quando esse utiliza os Serviços Europeus, bem como 

a base jurídica em que a Funko se apoia para o tratamento dos dados pessoais e os destinatários 

desses dados pessoais. 

 
2. INFORMAÇÕES QUE A FUNKO RECOLHE AUTOMATICAMENTE SOBRE O 

UTILIZADOR 
 

A Funko também recolhe automaticamente dados pessoais indiretamente sobre a forma como o 

utilizador acede e utiliza os Serviços Europeus e dados sobre o dispositivo que esse utiliza para 

aceder aos Serviços Europeus. Por exemplo, pode recolher: 

(a) informações sobre as funcionalidades que o utilizador utiliza e as páginas que 

visualiza nos Serviços Europeus; 

 

(b) informações sobre o dispositivo do utilizador (como o endereço IP, o 

identificador do dispositivo, o tipo de dispositivo, o modelo e o fabricante); e 

(c) informações sobre os padrões de utilização do utilizador (como a frequência com 

que utiliza os Serviços Europeus da Funko e as suas definições de idioma). 

 

 

 

http://www.funkoeurope.com/
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A Funko utiliza estas informações para apresentar as características e funcionalidades dos Serviços 

Europeus ao utilizador, monitorizar e melhorar os Serviços Europeus e desenvolver novos 

serviços. 

A tabela do Anexo 2 define mais informações sobre as categorias dos dados pessoais que a Funko 

recolhe automaticamente sobre o utilizador e sobre a forma como utiliza essas informações.  

A tabela também enumera a base jurídica na qual a Funko se apoia para tratar os dados e os 

destinatários desses dados pessoais. 

 

A Funko poderá associar ou combinar os dados pessoais que recolhe sobre o utilizador e os dados 

que recolhe automaticamente. 

A Funko pode anonimizar e agregar quaisquer dados pessoais que recolhe (para não identificar 

diretamente o utilizador). A Funko pode utilizar informações anonimizadas para fins de teste dos 

seus sistemas de TI, investigação, análise de dados e melhoria dos Serviços Europeus da Funko. 

A Funko pode também partilhar essas informações anonimizadas e agregadas com outras pessoas. 

 

3. DURAÇÃO DO ARMAZENAMENTO DOS DADOS PESSOAIS PELA FUNKO 

 

Normalmente, a Funko armazenará os dados pessoais que recolhe sobre o utilizador durante um 

período não superior ao necessário para os fins definidos no Anexo 1 e no Anexo 2, de acordo com 

as suas obrigações jurídicas e os interesses legítimos empresariais. 

Os critérios utilizados para determinar o período para o qual os dados pessoais sobre o utilizador 

serão mantidos variam consoante a base jurídica sob a qual a Funko trata os mesmos: 

 

(a) Interesses legítimos. Quando a Funko trata os dados pessoais com base nos seus 

interesses legítimos, mantém-nos durante um período de tempo razoável, com base 

no interesse particular, tendo em conta os interesses fundamentais e os direitos e as 

liberdades dos titulares de dados. 

 

(b) Consentimento. Quando a Funko trata os dados pessoais com base no 

consentimento do utilizador, geralmente, mantém-nos até que o utilizador retire o 

seu consentimento ou, de outra forma, durante o período de tempo necessário para 

cumprir o acordo subjacente com este ou lhe disponibilizar o serviço aplicável para 

o qual a Funko trata esses dados pessoais. 
 

(c) Contrato. Quando a Funko trata os dados pessoais com base no contrato, 

geralmente, mantém-nos durante o período de vigência do contrato, além de um 

período de tempo adicional limitado, necessário para cumprir a lei ou que 

represente o estatuto de limitações para uma ação judicial que possa advir da 

relação contratual. 

(d) Obrigação jurídica. Quando a Funko trata os dados pessoais com base numa 

obrigação jurídica, geralmente, mantém-nos durante o período necessário para 

cumprir essa obrigação jurídica. 
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(e) Ação judicial. A Funko poderá ter de aplicar uma «retenção legal de documentos» 

que mantenha informações para além do período de retenção típico, em que 

enfrente a ameaça de uma ação judicial. Nesse caso, a Funko manterá as 

informações até que a retenção seja removida, o que normalmente significa que a 

ação ou a ameaça de ação foi resolvida. 

Em qualquer caso, além dos fins e das bases jurídicas, a Funko considera a quantidade, a natureza 

e a sensibilidade dos dados pessoais, bem como o potencial risco de danos causados pela utilização 

ou divulgação não autorizadas dos dados pessoais do utilizador. 

 

 

4. DESTINATÁRIOS DOS DADOS PESSOAIS 

 

Para além dos destinatários enumerados nos Anexos 1 e 2, a Funko poderá também partilhar os 

seus dados pessoais com os seguintes elementos (conforme exigido de acordo com as utilizações 

definidas dos Anexos 1 e 2): 

 

(a) Prestadores de serviços e consultores: a Funko poderá partilhar os dados pessoais 

do utilizador com prestadores terceiros e outros prestadores de serviços que lhe 

prestam serviços ou em nome da Funko, que podem incluir a prestação de serviços 

profissionais, como serviços jurídicos e contabilísticos, serviços de correio postal, 

correio eletrónico ou chat, prevenção de fraudes, alojamento Web ou prestação de 

serviços analíticos. 

(b) Filiais. Outras empresas detidas ou sob a propriedade comum como a Funko, 

incluindo as suas filiais (ou seja, qualquer organização que detenha ou controle) e 

a sua empresa-mãe final (ou seja, qualquer organização que detenha ou controle a 

Funko) e quaisquer filiais que detenha. Estas empresas utilizarão os dados pessoais 

do utilizador da mesma forma que a Funko pode, ao abrigo das presentes 

Divulgações de Privacidade. 

(c) Compradores e terceiros relacionados com uma transação comercial: os dados 

pessoais do utilizador podem ser divulgados a terceiros no âmbito de uma transação, 

como uma fusão, uma venda de ativos ou ações, uma reorganização, um 

financiamento, uma mudança de controlo ou aquisição da totalidade ou de uma 

parte da atividade da Funko. 

(d) Aplicação da lei, entidades reguladoras e outras partes por motivos jurídicos: 

a Funko poderá partilhar os dados pessoais do utilizador com terceiros, conforme 

exigido por lei, ou se acreditar que tal ação é necessária para (i) cumprir a lei e os 

pedidos razoáveis de aplicação da lei; (ii) detetar e investigar atividades ilícitas e 

violações de acordos, incluindo os seus termos; e/ou (iii) exercer ou proteger os 

direitos, a propriedade ou a segurança pessoal da Funko, dos seus utilizadores  
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ou outros. 

 

5. MARKETING E PUBLICIDADE 

 

Periodicamente, a Funko poderá contactar o utilizador com informações sobre os seus serviços, 

incluindo o envio de mensagens de marketing e o pedido de opinião sobre os seus serviços. 

A maioria das mensagens de marketing que a Funko envia será por correio eletrónico. Para 

algumas mensagens de marketing, a Funko poderá utilizar os dados pessoais que recolhe sobre o 

utilizador para a ajudar a determinar as informações de marketing mais relevantes para partilhar 

com o mesmo. 

Só serão enviadas mensagens de marketing ao utilizador se este tiver dado o seu consentimento à 

Funko para o fazer. O utilizador pode retirar o seu consentimento numa data posterior clicando na 

ligação para cancelar a subscrição indicada na parte inferior das mensagens de marketing de 

correio eletrónico da Funko. 

 

6. ARMAZENAR E TRANSFERIR OS DADOS PESSOAIS DO UTILIZADOR 

 

Segurança. A Funko implementa medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os 

dados pessoais do utilizador contra destruição, perda, alteração ou danos acidentais ou ilícitos. 

Todos os dados pessoais que recolhe serão armazenados pelo fornecedor de alojamento em nuvem 

em servidores seguros. A Funko nunca enviará ao utilizador mensagens de correio eletrónico não 

solicitadas ou contactá-lo-á por telefone a pedir informações de cartão de crédito ou débito ou 

números de identificação nacionais. 
 

Transferências internacionais dos dados pessoais do utilizador. Os dados pessoais que a Funko 

recolhe podem ser transferidos e armazenados em países fora da jurisdição em que se encontra, 

onde a Funko e os seus prestadores de serviços externos têm operações. Se estiver localizado no 

EEE, no Reino Unido ou na Suíça, os dados pessoais do utilizador podem ser tratados fora dessas 

regiões, incluindo nos Estados Unidos. 
 

Em caso de transferência deste tipo, a Funko assegura que: (i) os dados pessoais sejam transferidos 

para países reconhecidos, uma vez que proporcionam um nível equivalente de proteção; ou (ii)  

a transferência seja efetuada em conformidade com salvaguardas adequadas, como cláusulas-tipo 

de proteção de dados adotadas pela Comissão Europeia. 

 

Se pretender obter mais informações sobre estas salvaguardas utilizadas, o utilizador deve 

contactar a Funko utilizando os dados definidos no fim das presentes Divulgações de Privacidade. 

7. DIREITOS DO UTILIZADOR RELATIVAMENTE AOS DADOS PESSOAIS 

 

De acordo com a legislação de privacidade aplicável, o utilizador dispõe dos seguintes direitos 

relativamente aos seus dados pessoais que detém: 

(a) Direito de acesso. O utilizador dispõe do direito de obter: 
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(i) confirmação de se, e onde, a Funko esteja a tratar os seus dados pessoais; 

(ii) informações sobre as categorias dos dados pessoais que a Funko esteja a 

tratar, os fins para os quais tratam os seus dados pessoais e as informações 

sobre como determina os períodos de retenção aplicáveis; 

(iii) informações sobre as categorias dos destinatários com as quais a Funko 

poderá partilhar os seus dados pessoais; e 

(iv) uma cópia dos dados pessoais que a Funko detém sobre o utilizador. 

 
(b) Direito de portabilidade. O utilizador dispõe do direito, em determinadas 

circunstâncias, de receber uma cópia dos dados pessoais que disponibilizou à Funko 

num formato estruturado, normalmente utilizado e legível por máquina que suporte 

a reutilização, ou de pedir a transferência dos seus dados pessoais para outra pessoa. 

 

(c) Direito de retificação. O utilizador dispõe do direito de obter a retificação de 

quaisquer dados pessoais inexatos ou incompletos que a Funko detém sobre o 

mesmo sem atrasos indevidos. 

 

(d) Direito de eliminação. O utilizador dispõe do direito, em algumas circunstâncias, 

de exigir à Funko a eliminação dos seus dados pessoais sem atrasos indevidos, se o 

tratamento continuado desses dados pessoais não for justificado. 

 

(e) Direito de limitação. O utilizador dispõe do direito, em algumas circunstâncias, de 

exigir à Funko a limitação dos fins para os quais trata os seus dados pessoais, se o 

tratamento continuado desses dados pessoais não for justificado, como quando a 

exatidão dos dados pessoais for contestada pelo mesmo. 

 

(f) Direito de retirar o consentimento.  Existem determinadas circunstâncias em que 

a Funko exige o seu consentimento para tratar os dados pessoais. Nestes casos e, se 

o utilizador tiver dado o seu consentimento, este dispõe do direito de retirar o seu 

consentimento. Se retirar o seu consentimento, tal não afetará a legalidade da 

utilização pela Funko dos dados pessoais antes da sua retirada. 

 

O utilizador também dispõe do direito de se opor a qualquer tratamento baseado nos 

interesses legítimos da Funko, sempre que existam motivos relacionados com a sua situação 

específica. Podem existir motivos imperiosos para continuar o tratamento dos dados pessoais 

do utilizador e a Funko avaliá-los-á e informá-lo-á se for esse o caso. O utilizador pode  

opor-se a atividades de marketing por qualquer motivo. 

 

Também dispõe do direito de apresentar uma reclamação à sua autoridade local de proteção de 
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dados. Se o utilizador estiver sediado na União Europeia, estão disponíveis informações sobre 

como contactar a autoridade local responsável pela proteção de dados aqui. Se o utilizador estiver 

sediado no Reino Unido ou na Suíça, as suas autoridades locais de proteção de dados são o 

Gabinete do Comissário de Informação do Reino Unido (https://ico.org.uk/global/contact-us/) e o 

Gabinete do Comissário Federal para a Proteção de Dados e Informação da Suíça 

(https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/contact/address.html). 

Se pretender exercer um destes direitos, o utilizador deve contactar a Funko utilizando os dados 

descritos no fim destas Divulgações de Privacidade. 

Devido à natureza confidencial do tratamento de dados, a Funko poderá pedir ao utilizador que 

apresente provas de identidade ao exercer os direitos acima mencionados. Isto pode ser feito 

disponibilizando uma cópia digitalizada de um documento de identidade válido ou uma fotocópia 

assinada de um documento de identidade válido. 

 

8. COOKIES E TECNOLOGIAS SEMELHANTES UTILIZADAS NOS SERVIÇOS 

EUROPEUS 

Os Serviços Europeus da Funko utilizam cookies e tecnologias semelhantes, tais como píxeis e 

objetos de armazenamento local («Local Storage Objects - LSO»), como HTML5 (em conjunto os 

«Cookies»), para o distinguir de outros utilizadores dos seus Serviços Europeus. Isto ajuda a Funko 

a proporcionar uma boa experiência ao utilizador quando navega nos Serviços Europeus da Funko 

e também lhe permite monitorizar e analisar a forma como utiliza e interage com os seus Serviços 

Europeus, para que possa continuar a melhorá-los. Também ajuda a Funko e os seus parceiros de 

publicidade a determinar produtos e serviços que possam ser do interesse do utilizador, a fim de 

lhe apresentar anúncios específicos. 

Os cookies são partes de código que permitem a personalização da experiência dos Serviços 

Europeus da Funko ao guardar as informações do utilizador, como a ID de utilizador e outras 

preferências. Um cookie é um pequeno ficheiro de dados que é transferido para o disco rígido do 

computador do utilizador para fins de manutenção de registos. 

 

A Funko utiliza os seguintes tipos de cookies: 
 

(a) Cookies estritamente necessários. Estes são cookies necessários para o 

funcionamento dos Serviços Europeus da Funko. Incluem, por exemplo, cookies 

que permitem ao utilizador iniciar sessão em áreas seguras dos Serviços Europeus 

da Funko. 

 

(b) Cookies analíticos/de desempenho. Permitem reconhecer e contar o número de 

visitantes e ver como os visitantes navegam pelos Serviços Europeus da Funko 

quando os utilizam. Isto ajuda a Funko a melhorar a forma como os seus Serviços 

Europeus funcionam, por exemplo, garantindo que os utilizadores encontram 

facilmente aquilo que procuram. 

(c) Cookies de funcionalidade. Estes são utilizados para reconhecer o utilizador 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm
https://ico.org.uk/global/contact-us/
http://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/contact/address.html)
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quando regressa aos Serviços Europeus da Funko. Isto permite à Funko personalizar 

o seu conteúdo para o utilizador, cumprimentá-lo pelo nome e relembrar-lhe as suas 

preferências (por exemplo, a sua escolha de idioma ou região). 

(d) Cookies de segmentação. Estes cookies registam a visita do utilizador aos Serviços 

Europeus da Funko, as páginas que visitou e as ligações que seguiu. A Funko 

utilizará esta informação para tornar os seus Serviços Europeus e a publicidade aí 

apresentada e as mensagens de marketing que enviamos ao utilizador mais 

relevantes para os seus interesses. Poderá também partilhar esta informação com 

terceiros que lhe prestam serviços para esse fim. 

(e) Cookies de terceiros. O utilizador deve ter em atenção que os anunciantes e outros 

terceiros podem utilizar as suas próprias etiquetas de cookies quando clica em 

publicidade ou se liga a um dos Serviços Europeus da Funko. Estes terceiros são 

responsáveis por definir as suas próprias políticas de cookies e de privacidade. 

 

O utilizador deve consultar o Anexo 3 para obter mais informações sobre os cookies que a Funko 

utiliza nos Serviços Europeus. 

 

Para além dos cookies estritamente necessários, que são exigidos para o funcionamento dos 

Serviços Europeus da Funko, esta só colocará cookies no dispositivo do utilizador se este lhe der 

o seu consentimento para o fazer. 

A maioria dos navegadores também permite ao utilizador alterar as suas definições de cookies para 

bloquear determinados cookies. Dependendo do dispositivo móvel e do sistema operativo do 

utilizador, poderá não ser possível eliminar ou bloquear todos os cookies. O utilizador deve ter em 

atenção que, se optar por recusar todos os cookies, poderá não ser possível utilizar toda a 

funcionalidade dos Serviços Europeus da Funko. Estas definições serão normalmente encontradas 

no menu «Opções» ou «Preferências» do navegador do utilizador. Para entender estas definições, 

as ligações seguintes podem ser úteis, caso contrário, o utilizador deve utilizar a opção «Ajuda» 

no navegador para obter mais informações. 

(f) Definições de cookies no Internet Explorer 

(g) Definições de cookies no Firefox 

(h) Definições de cookies no Chrome 

(i) Definições de cookies no Safari e iOS. 
 

Se o utilizador pretender obter mais informações sobre cookies e outras tecnologias semelhantes, 

deve visitar www.allaboutcookies.org ou as fontes online da Network Advertising Initiative em 

www.networkadvertising.org. A Funko e os seus parceiros terceiros também podem utilizar 

cookies e tecnologias de seguimento para fins de publicidade. 

O utilizador deve ter em atenção que eliminar ou bloquear cookies pode não ser eficaz para todos 

os tipos de tecnologias de seguimento, como os objetos de armazenamento local (LSO), como 

HTML5. 

 

https://support.microsoft.com/en-gb/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://support.apple.com/en-gb/HT201265
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.networkadvertising.org/
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9. TECNOLOGIAS DE SEGUIMENTONAS UTILIZADAS NAS MENSAGENS DE 

CORREIO ELETRÓNICO DA FUNKO 

 

As mensagens de correio eletrónico da Funko podem incluir píxeis de seguimento que identificam 

se e quando o utilizador abriu uma das mensagens que lhe foi enviada, o número de vezes que a 

leu e se clicou em alguma ligação dessa mensagem. Isto ajuda-nos a medir a eficácia das 

campanhas de marketing por mensagem de correio eletrónico da Funko, a tornar as mensagens de 

correio eletrónico que são enviadas ao utilizador mais relevantes para os seus interesses e a 

compreender se este abriu e leu alguma mensagem de correio eletrónico administrativa importante 

que a Funko possa ter enviado. 
 

Os clientes de correio eletrónico mais populares permitirão ao utilizador bloquear esses píxeis 

desativando determinadas imagens externas em mensagens de correio eletrónico. O utilizador pode 

fazê-lo através das definições do seu cliente de correio eletrónico – estas dão-lhe geralmente a 

opção de escolher se as mensagens de correio eletrónico apresentam «imagens remotas», 

«conteúdo remoto» ou «imagens» por predefinição. 

 

Alguns navegadores também apresentam a opção de descarregar e instalar extensões que 

bloqueiam píxeis e outras tecnologias de seguimento. 

10. ALTERAÇÕES ÀS PRESENTES DIVULGAÇÕES DE PRIVACIDADE 

 

A Funko poderá atualizar periodicamente as presentes Divulgações de Privacidade e, por isso,  

o utilizador deve ler esta página periodicamente. Quando a Funko faz alterações relevantes às 

presentes Divulgações de Privacidade, atualiza a data da «Última modificação» no fim das 

presentes Divulgações de Privacidade. As alterações às presentes Divulgações de Privacidade são 

eficazes quando são publicadas nesta página. 

 

11. AVISO PARA O UTILIZADOR 

 

Se a Funko precisar de disponibilizar informações sobre algo ao utilizador, seja para fins jurídicos, 

de marketing ou outros relacionados com a atividade, selecionará o que acreditar ser a melhor 

forma de entrar em contacto com o utilizador. Normalmente, a Funko fá-lo por correio eletrónico 

ou colocando um aviso nos Serviços Europeus. O facto de a Funko poder enviar avisos para o 

utilizador não o impede de poder recusar determinados tipos de contactos, conforme descrito na 

presente Política de Privacidade. 

12. A NOSSA POLÍTICA EM RELAÇÃO ÀS CRIANÇAS 

 

Os Serviços Europeus não são dirigidos às crianças. Se o utilizador tiver conhecimento de que o 

seu filho disponibilizou dados pessoais à Funko, sem o seu consentimento, deve contactá-la, 

utilizando os dados abaixo para que possa tomar medidas, de modo a remover essas informações 

o mais rapidamente possível. 

13. CONTACTAR A FUNKO 
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Se o utilizador tiver quaisquer questões, comentários e pedidos relativos às presentes Divulgações 

de Privacidade, deve contactar a Funko em support@funko.com ou: 

Funko UK, LTD 

À atenção do: Departamento 

Jurídico 21 Holborn Viaduct 
London (Londres), United Kingdom (Reino Unido), EC1A 

2DY support@funko.com 

As presentes Divulgações de Privacidade foram alteradas, pela última vez, em 22 de setembro de 

2020. 

mailto:support@funko.com
mailto:support@funko.com
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ANEXO 1 – DADOS PESSOAIS DISPONIBILIZADOS PELO UTILIZADOR 

Categorias dos dados pessoais  Como pode a Funko utilizar os 

dados pessoais  

Bases jurídicas para o tratamento  Destinatários dos dados pessoais  

Informações de contacto, como o 
nome próprio, o apelido e o endereço 

de correio eletrónico.  

A Funko poderá utilizar estas 
informações para definir e autenticar 

a conta do utilizador nos Serviços 

Europeus.  

O tratamento é necessário para a 
execução de um contrato com o 

utilizador e para tomar medidas antes 

da celebração desse contrato, 

nomeadamente, os Termos de Serviço 
da Funko.  

A Funko poderá partilhar estas 
informações com a Worldpay AP 

Ltd e a Paypal (Europe) Ltd para 

identificar o utilizador, de modo que 

possa efetuar e receber pagamentos 
através dos Serviços Europeus.  

 

A Funko poderá partilhar estas 
informações com a Shopify e a 

Global-e para tratar uma transação de 

comércio eletrónico.  
 

Também pode partilhar os dados 

pessoais do utilizador com o Rocket 

Science Group LLC d/b/a 

Mailchimp e o Listrak para lhe 

enviar comunicações de marketing.  

Poderá utilizar estas informações para 

comunicar com o utilizador, inclusive 
enviar comunicações relacionadas 

com o serviço.  

O tratamento é necessário para a 

execução de um contrato com o 
utilizador, nomeadamente, os Termos 

de Serviço da Funko.  

A Funko poderá utilizar estas 

informações para tratar de questões e 
reclamações apresentadas por ou 

sobre o utilizador relacionadas com os 

Serviços Europeus.  

O tratamento é necessário para os 

interesses legítimos da Funko, 
nomeadamente, a administração dos 

Serviços Europeus, bem como para 

comunicar com o utilizador de forma 
eficaz para responder às suas dúvidas 

ou reclamações.  

A Funko poderá utilizar estas 

informações em relação à 
disponibilização de inquéritos, 

sorteios, concursos ou outras 

promoções, incluindo o envio de 
comunicações de marketing de acordo 

com as preferências do utilizador.  

Só utilizará os dados pessoais do 

utilizador desta forma, na medida em 
que tiver dado o seu consentimento à 

Funko para o fazer.  

As informações da conta do 

utilizador, como o nome completo, o 
endereço de correio eletrónico,  

a palavra-passe, a data de nascimento 

e o endereço postal.  

A Funko poderá utilizar estas 

informações para criar a conta do 
utilizador nos Serviços Europeus.  

O tratamento é necessário para a 

execução de um contrato com o 
utilizador.  

A Funko poderá partilhar estas 

informações com a Shopify e a 
Global-e para tratar uma transação de 

comércio eletrónico.  A Funko poderá utilizar estas 

informações para tratar questões e 

reclamações apresentadas por ou 
sobre o utilizador relacionadas com os 

Serviços Europeus.  

O tratamento é necessário para os 

interesses legítimos da Funko, 

nomeadamente, para comunicar com 
os seus membros de forma eficaz para 

responder às suas dúvidas ou 

reclamações.  
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Informações sobre pagamentos e 

transações. Quando o utilizador fizer 

uma compra, a Funko poderá recolher 
informações como o cartão de crédito, 

o código de autenticação de 

pagamento, o endereço de faturação e 

outras informações, como a data e a 
hora da transação.  

A Funko poderá utilizar estas 

informações para tratar as 

encomendas do utilizador nos 
Serviços Europeus.  

O tratamento é necessário para a 

execução de um contrato.  

A Funko poderá partilhar estas 

informações com a Worldpay AP 

Ltd e a Paypal (Europe) Ltd para 
identificar o utilizador, de modo que 

possa efetuar e receber pagamentos 

através dos Serviços Europeus.  
A Funko poderá utilizar estas 

informações para verificar a 

identidade do utilizador relativamente 
à deteção e prevenção de fraudes ou 

crimes financeiros.  

O tratamento é necessário para os 

interesses legítimos da Funko e dos 

seus terceiros, nomeadamente,  
a deteção e prevenção de fraudes e 

crimes financeiros.  

Informações de localização 

aproximada. Quando o utilizador 

visita os Serviços Europeus da Funko, 

esta poderá recolher informações 

sobre a sua localização. Estas 
informações podem ser derivadas do 

posicionamento Wi-Fi ou do endereço 

IP.  

A Funko poderá utilizar informações 
para apresentar os Serviços Europeus 

ao utilizador no seu dispositivo.  

O tratamento é necessário para a 
execução de um contrato com o 

utilizador.  

 

A Funko poderá utilizar estas 

informações para localizar 
funcionalidades nos Serviços 

Europeus.  

O tratamento é necessário para os 

interesses legítimos da Funko, 
nomeadamente, a localização das 

funcionalidades dos Serviços 

Europeus e a adaptação destes, 

de modo que seja mais relevante para 
os seus utilizadores.  

A Funko poderá utilizar estas 

informações para determinar 
conteúdos que possam ser do 

interesse do utilizador.  

O tratamento é necessário para os 

interesses legítimos da Funko, 
nomeadamente, dos Serviços 

Europeus, de modo que seja mais 

relevante para o utilizador.  

Chat, comentários e opiniões. 

Quando o utilizador contactar a 

Funko diretamente, por exemplo, por 

correio eletrónico ou telefone, a 
Funko regista os seus comentários e 

opiniões.  

A Funko poderá utilizar estas 
informações para responder às 

questões, aos problemas e às 

preocupações do utilizador.  

O tratamento é necessário para os 
interesses legítimos da Funko, 

nomeadamente, a comunicação com o 

utilizador e a resposta a dúvidas, 
reclamações e preocupações. 

A Funko poderá partilhar quaisquer 
informações, que o utilizador lhe 

disponibilize, quando contactar a 

Zendesk, Inc., o fornecedor da nossa 
plataforma de apoio ao cliente, de 

modo a tratar quaisquer questões 

sobre o apoio ao cliente que possa 

enviar à Funko. 

A Funko poderá utilizar estas 

informações para melhorar os 

Serviços Europeus.  

O tratamento é necessário para os 

interesses legítimos da Funko (para 

desenvolver e melhorar o seu 
serviço).  

Informações recebidas de terceiros, 

como redes sociais. Se o utilizador 

interagir com a Funko através de uma 
rede social, poderá receber 

A Funko poderá utilizar estas 

informações para voltar a partilhar o 

conteúdo criado através da utilização 
dos Serviços Europeus.  

O tratamento é necessário para os 

interesses legítimos da Funko (para 

desenvolver o seu serviço e informar 
a sua estratégica de marketing).  
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informações da rede social, como o 

seu nome, as informações de perfil e 

quaisquer outras informações que 
permitam a partilha da rede social 

com terceiros. Os dados que a Funko 

recebe dependem das definições de 

privacidade do utilizador com a rede 
social.  

A Funko poderá utilizar estas 

informações para autenticar o 

utilizador e conceder-lhe acesso aos 
Serviços Europeus.  

O tratamento é necessário para a 

execução de um contrato com o 

utilizador.  

Preferências do utilizador, como as 

preferências definidas para 
notificações, comunicações de 

marketing, a forma como os Serviços 

Europeus são apresentados e as 

funcionalidades ativas nos Serviços 
Europeus.  

A Funko utiliza estas informações 

para apresentar notificações, enviar 
notícias, alertas e comunicações de 

marketing e disponibilizar os Serviços 

Europeus de acordo com as suas 

escolhas.  

O tratamento é necessário para os 

interesses legítimos da Funko, 
nomeadamente, para garantir que o 

utilizador recebe a comunicação de 

marketing correta e outras 

comunicações, e que esta é 
apresentada de acordo com as 

preferências do utilizador.  

A Funko também pode partilhar os 

dados pessoais do utilizador com o 
Rocket Science Group LLC d/b/a 

Mailchimp e o Listrak.  

A Funko utiliza estas informações 
para garantir que cumpre a sua 

obrigação jurídica de enviar só as 

comunicações de marketing para as 

quais o utilizador deu o seu 
consentimento.  

O tratamento é necessário para o 
cumprimento de uma obrigação 

jurídica a que a Funko está sujeita.  

 



25  

 

ANEXO 2 – DADOS PESSOAIS RECOLHIDOS AUTOMATICAMENTE 
 

Categorias dos dados pessoais  Como a Funko pode utilizá-las  Base jurídica para o tratamento  Destinatários dos dados 

pessoais  

Informações de localização 

aproximada. Para além das informações 

que o utilizador disponibilizar à Funko, 

esta não recolhe informações sobre a 
localização precisa do utilizador. No 

entanto, o endereço IP do dispositivo 

pode ajudar a Funko a determinar uma 
localização aproximada.  

A Funko poderá utilizar informações que 

o utilizador lhe disponibilize sobre a sua 

localização para monitorizar e detetar 

fraudes ou atividades suspeitas em 
relação à sua conta Funko.  

O tratamento é necessário para os 

interesses legítimos da Funko, 

nomeadamente, para proteger a sua 

atividade e a conta do utilizador contra 
fraudes e outras atividades ilícitas.  

A Funko poderá partilhar estas 

informações com o seguinte:  

• Google LLC, que é o 

fornecedor das plataformas de 
análise da Funko, de modo a 

ajudá-la compreender como os 

visitantes utilizam o seu sítio 
Web.  

• A Funko poderá partilhar estas 

informações com a Shopify e 
a Global-e para tratar uma 

transação de comércio 

eletrónico.  

A Funko poderá utilizar estas 

informações para adaptar a forma como 
os Serviços Europeus são apresentados 

ao utilizador (como o idioma em que são 

apresentados ao utilizador).  

O tratamento é necessário para os 

legítimos interesses da Funko, 
nomeadamente, a adaptação dos seus 

Serviços Europeus, de modo que seja 

mais relevante para os seus utilizadores.  

Informações sobre o acesso e a 

utilização dos Serviços Europeus pelo 

utilizador. Por exemplo, a frequência 

com que acede aos Serviços Europeus, o 
tempo que acede aos Serviços Europeus 

e o tempo durante o qual o utiliza, a 

localização aproximada a partir da qual 

acede aos Serviços Europeus, o sítio a 
partir do qual veio e o sítio para o qual 

vai quando sai do sítio Web da Funko, as 

páginas do sítio Web que visita, as 
ligações em que clica, quer abra 

mensagens de correio eletrónico ou 

clique nas ligações neles incluídas, quer 

aceda aos Serviços Europeus a partir de 
vários dispositivos, e outras ações que o 

utilizador realiza relativamente aos 

Serviços Europeus.  

A Funko poderá utilizar informações 
sobre a forma como o utilizador utiliza e 

estabelece ligação aos Serviços 

Europeus para lhos apresentar no seu 
dispositivo.  

O tratamento é necessário para os 
interesses legítimos da Funko, 

nomeadamente, para adaptar os Serviços 

Europeus ao utilizador.  

A Funko poderá utilizar estas 

informações para determinar produtos e 

serviços que possam ser do interesse do 
utilizador para fins de marketing.  

O tratamento é necessário para os 

interesses legítimos da Funko, 

nomeadamente, para informar sobre o 
seu marketing direto.  

A Funko poderá utilizar estas 

informações para monitorizar e melhorar 

os Serviços Europeus e a atividade, 
resolver questões e informar sobre o 

desenvolvimento de novos produtos e 

serviços.  

O tratamento é necessário para os 

interesses legítimos da Funko, 

nomeadamente, para monitorizar e 
resolver questões com os Serviços 

Europeus e melhorar os Serviços 

Europeus em geral.  

Arquivos de registo e informações 

sobre o dispositivo do utilizador. A 

Funko também recolhe informações 

sobre o tablet, o smartphone ou outro 
dispositivo eletrónico que o utilizador 

A Funko poderá utilizar informações 

sobre a forma como o utilizador utiliza e 

estabelece ligação aos Serviços 

Europeus para lhos apresentar no seu 
dispositivo.  

O tratamento é necessário para os 

interesses legítimos da Funko, 

nomeadamente, para adaptar os Serviços 

Europeus ao utilizador.  
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utiliza para estabelecer ligação aos 

Serviços Europeus. Estas informações 

podem incluir dados sobre o tipo de 
dispositivo, números únicos de 

identificação do dispositivo, sistemas 

operativos, navegadores e aplicações 

ligados aos Serviços Europeus através 
do dispositivo, a rede móvel, o endereço 

IP e o número de telefone do dispositivo 

(se houver um).  

A Funko poderá utilizar estas 

informações para monitorizar e melhorar 

os Serviços Europeus e a atividade, 
resolver questões e informar sobre o 

desenvolvimento de novos produtos e 

serviços.  

O tratamento é necessário para os 

interesses legítimos da Funko, 

nomeadamente, para monitorizar e 
resolver questões com os Serviços 

Europeus e melhorar os Serviços 

Europeus em geral.  

 

 

ANEXO 3 – COOKIES 

 
 

Nome do cookie  Tipo de cookie  Quanto tempo o cookie 

permanece no meu 

dispositivo? 

Finalidade do cookie  

_secure_session_id  Estritamente necessário  Sessão  Estes cookies estão associados à plataforma 
comercial alojada Shopify e são utilizados em 

relação à disponibilização dos Serviços Europeus, 

inclusive a forma como estão relacionados com a 
criação de uma conta e a realização de uma 

encomenda.  

Carrinho  Estritamente necessário 1 mês  

Secure_customer_sig  Estritamente necessário 20 anos  

storefront_digest  Estritamente necessário Sessão  

GlobalE_Data  Estritamente necessário 72 horas  

GlobalE_Welcome_Data  Estritamente necessário 72 horas 

GE_CART_TOKEN Estritamente necessário 72 horas 

GloablEIsOperated  Estritamente necessário 2 anos  

_cfduid  Estritamente necessário 8 meses  

forterToken, Ftr_ncd  Estritamente necessário 5 anos  

cid  Estritamente necessário Encerramento de sessão  

GlobalE_Tags_Data  Análise/desempenho  Encerramento de sessão  

GlobalE_CT_Data  Análise/desempenho 72 horas  

_landing_page  Análise/desempenho 13 dias  

_orig_referrer  Análise/desempenho 13 dias 

_s Análise/desempenho 1 dia  

_shopify_fs  Análise/desempenho 2 anos  

_shopify_s  Análise/desempenho 1 dia  

_shopify_sa_p  Análise/desempenho 30 minutos  

_shopify_y  Análise/desempenho 2 anos  
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_y  Análise/desempenho 1 ano 

_ga  Análise/desempenho 2 anos  Estes cookies são utilizados para recolher 

informações sobre a forma como os visitantes 
utilizam o sítio Web da Funko. A Funko e o seu 

prestador da plataforma Global-e utilizam as 

informações para compilar relatórios e os ajudar a 

melhorar o sítio Web. O utilizador pode obter mais 
informações sobre as práticas da Google em 

http://www.google.com/policies/privacy/partners e 

ver as suas opções de opção de autoexclusão 
disponíveis atualmente em 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  

_gid  Análise/desempenho 1 dia  

_gat  Análise/desempenho 1 minuto  

Cookies do PayPal  Estritamente necessário e 

Análise/desempenho  

Vários  Se o utilizador utiliza o Paypal para pagar a 

encomenda que realizou, o serviço Paypal utilizará 
os cookies enumerados aqui: 

https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/cookie-

full  

http://www.google.com/policies/privacy/partners
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/cookie-full
https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/cookie-full
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