Política de Privacidade
GERAL
A Reckitt Benckiser Portugal S.A., respeita a privacidade de cada indivíduo que visita o nosso
site, responde aos nossos anúncios ou a qualquer outro tipo de interação na página. Leia
cuidadosamente este acordo de confidencialidade para saber como é que os seus dados
pessoais vão ser tratados. Ao visitar este Site está a aceitar e concordar com as práticas
descritas nesta declaração de política de privacidade. Esta Declaração de Política de
Privacidade descreve de que forma é que a Reckitt Benckiser irá armazenar e como iremos
utilizar esta informação. Esta declaração irá também elucidá-lo sobre o que fazer se não quiser
que os seus dados pessoais sejam recolhidos ou partilhados cada vez que visitar este site da
Reckitt Benckiser ou responder às nossas acções publicitárias e interações na página.
Podemos ter de mudar a Declaração de Política de Privacidade. Como tal, deve visitar esta
página periodicamente, a fim de garantir que conhece e concorda com as possíveis
atualizações da mesma.
Informações pessoais
A Reckitt Benckiser não guarda qualquer tipo de informação sobre a sua identificação (ou seja,
o seu nome, endereço, número de telefone ou endereço de e-mail), exceto se nos fornecer
estes dados voluntariamente.
Se fornecer algum tipo de informação sobre a sua identificação é possível que o voltemos a
contactar para receber mais informação sobre nós, como por exemplo, newsletters, mailling
lists ou outro tipo de forma de comunicação. Pode optar por não receber este tipo de
informação, se desejar.
Se não quiser que as suas informações pessoais sejam guardadas, não submeta esse tipo de
informação. Se já submeteu esse tipo de informação e gostaria de a remover dos nossos
registos, por favor visite a página "fale connosco" no site da marca.
As informações pessoais guardadas no site podem ser armazenadas ou processadas no seu
país de residência ou em qualquer outro país em que a Reckitt Benckiser ou os seus parceiros
subcontratados estejam a trabalhar. Ao utilizar este site está a concordar com a transferência
de informação para fora do seu país de residência. A Reckitt Benckiser irá garantir que, se a
informação for transferida para fora do seu país de residência será tratada de acordo com as
leis de proteção de dados aplicáveis.
Infelizmente, a transmissão de informações através da Internet não é completamente segura.
Envidaremos os nossos melhores esforços para proteger a sua informação pessoal, mas não
podemos garantir a segurança dos seus dados transmitidos no nosso site, pelo que qualquer
transmissão será feita por sua conta e risco. Assim que recebermos a sua informação pessoal,
usaremos rigorosos procedimentos de segurança para tentar impedir o acesso não autorizado.
A informação pessoal que nos der será usada para ajudá-lo a encontrar o que precisa no site,
assim como ajudá-lo a usar as nossas aplicações e produtos. Esta informação irá ajudar-nos,
por exemplo, a desenhar melhor os nossos produtos, site e publicidade. Neste sentido,
poderemos também partilhar essa informação com as empresas que trabalham connosco.
Essas empresas concordaram em utilizar a informação fornecida apenas da forma que lhe
indicamos, de modo a proteger a sua informação. Se quisermos partilhar a sua informação
com uma empresa, que não seja conforme estabelecido acima, entraremos em contato

consigo antes de o fazermos. Assim terá oportunidade de remover a sua informação da nossa
base de dados antes de a usarmos, exceto no caso de já ter consentido com a partilha dos
mesmos dados.
Manteremos as suas informações por um período razoável ou durante o tempo que for
requerido pela legislação aplicável.
Crianças
A Reckitt Benckiser não tem a intenção de armazenar qualquer informação de identificação
pessoal (ou seja, nome, endereço, número de telefone ou endereço de correio electrónico) de
indivíduos com idade inferior a 18 anos. Sempre que necessário, a Reckitt Benckiser instruirá
especificamente os menores a não submeter tais informações. Caso um menor nos transmita
informação de identificação pessoal, um responsável pelo poder parental que pretenda que
essa informação seja eliminada da nossa base de dados, deverá visitar a página "fale
connosco" no site da marca.
Informação não pessoal armazenada automaticamente
Em alguns casos, podemos armazenar informações sobre si que não são de identificação
pessoal. Por exemplo, o tipo de navegador de Internet que está a usar, o tipo de sistema
operativo do computador, ou o nome de domínio do site a partir do qual visitou, através de
hiperligação, o nosso site ou anúncio. Usamos essa informação a fim de perceber melhor os
interesses dos nossos clientes e para ajudar a melhorar o nosso negócio e sites.
Informação que podemos instalar automaticamente no disco rígido do seu computador
Quando acede a um dos nossos sites ou acções publicitárias, podemos armazenar algumas
informações no seu computador. Esta informação pode ser armazenada na forma de um
"Cookie" ou arquivo similar que nos permitirá adaptar um site ou acção publicitária aos seus
interesses e preferências. Com a maioria dos navegadores de Internet poderá apagar os
cookies do disco rígido do seu computador, bloquear todos os cookies, ou receber um aviso
antes que um cookie seja armazenado. Por favor, consulte as instruções do seu navegador ou
o menu de ajuda para saber mais sobre estas funcionalidades. Saiba que a remoção ou
bloqueio dos cookies podem afectar a utilização plena do nosso site.
Quem contactar
Se tiver enviado informação de identificação pessoal através de um site Reckitt Benckiser,
publicidade interativa ou outro tipo de interação com a página e gostaria que essa informação
fosse apagada dos nossos registos, por favor visite a página "fale connosco" no site da marca.
Poderá encontrar no nosso site, links para ou de sites dos nossos parceiros, agências de
publicidade ou afiliadas. Se seguir o link para qualquer um desses sites, tenha por favor em
atenção que esses sites têm os seus próprios termos e condições e políticas de privacidade,
relativamente às quais não assumimos qualquer responsabilidade. Verifique estas políticas
antes de aceder e enviar quaisquer dados pessoais para estes sites.
Esta política de privacidade encontra-se em vigor desde 2014.

