
AVISO DE COOKIES 
 

1. INTRODUÇÃO 
Este Avisode Cookies fornece informações sobre como os cookies e tecnologias 
semelhantes são usados neste site da Medtronic e sites móveis associados, aplicativos 
(“aplicativos”), boletins eletrônicos ou widgets vinculados a este Aviso de Cookies, para 
que você possa fazer uma escolha informada sobre sua aceitação de cookies.  

 

2. O QUE SÃO COOKIES? 
Um “cookie” é um pequeno arquivo de texto que é colocado e armazenado em seu 
computador, smartphone ou outro dispositivo ou navegador de internet por sites ou 
aplicativos que você visita. Os cookies permitem que pequenas quantidades de 
informações sobre o seu dispositivo sejam passadas para o nosso servidor web, 
possibilitando, desta forma, que nossos sites reconheçam seu computador, smartphone, 
tablet ou outro dispositivo enquanto você navega. Web beacons, pixels, JavaScript e 
outras tecnologias de rastreamento também utilizam cookies e/ou imagens invisíveis ou 
código para reunir informações sobre uma sessão de visitante de maneira semelhante 
aos cookies. Dependendo de quanto tempo um cookie permanece no local, podemos 
descrever os cookies como cookies de sessão ou cookies persistentes: 

 

COOKIES DE SESSÃO 

Um cookie de sessão é excluído quando você fecha o site relevante. Um cookie de sessão 
pode permitir que um site se lembre de você enquanto você está navegando no site, mas 
o cookie será removido quando você sair ou fechar a página da web ou o navegador da 
Internet. Por exemplo, um cookie de sessão pode ser usado para permitir que recursos 
como carrinhos de compras se lembrem se você adicionou um item ao seu carrinho 
enquanto navega por outros itens que deseja comprar no site. 

COOKIES PERSISTENTES 

Um cookie persistente lembra de você por um determinado período de tempo. Ele 
permanece armazenado em seu dispositivo ou navegador de Internet por esse tempo 
(pode ser minutos, dias ou meses) depois que você sai ou fecha o navegador. Por 
exemplo, cookies persistentes podem ser usados para lembrar se você selecionou certas 
preferências em um site (por exemplo, sua seleção de idioma).   

 

3. COMO A MEDTRONIC USA COOKIES? 
A Medtronic usa cookies de sessão e persistentes. Cookies e outras tecnologias 
semelhantes são usados pela Medtronic por vários motivos diferentes. Às vezes, os 
cookies são necessários para que nosso site funcione corretamente e permita que 
funcionalidades como carrinhos de compras e logins seguros funcionem 
corretamente. Os cookies permitem-nos contar os visitantes do nosso site e entender 
como eles usam o nosso site e as suas funcionalidades, permitindo-nos melhorar 



continuamente a sua experiência. Os cookies também podem nos permitir adaptar o 
conteúdo de um site às suas preferências.  

 

4. COOKIES QUE USAMOS 
Os cookies que podem ser usados nos diferentes sites da Medtronic podem ser 
categorizados da seguinte forma: 

COOKIES ESTRITAMENTE NECESSÁRIOS OU ESSENCIAIS 

Esses cookies são necessários para garantir que o site funcione corretamente e com 
segurança, permitindo que você navegue pelo site, use seus recursos e registre sua 
preferência em relação ao uso de cookies em seu dispositivo. Sem esses cookies, certas 
funcionalidades (como login para acessar seções controladas do site ou para permitir que 
um carrinho de compras online acompanhe os itens para compra) não estariam 
disponíveis e você não seria capaz de fazer uso de certos serviços oferecido pelo 
site. Esses cookies não coletam informações sobre você para fins de marketing e não são 
usados para monitorar geralmente a sua atividade na Internet. 

COOKIES DE FUNCIONALIDADE 

Esses cookies permitem que um site se lembre das opções que você selecionou (incluindo 
autenticação de função de usuário, aceitação de avisos e idioma), seu nome de usuário, se 
o caso, e qualquer personalização que você tenha feito (como o tamanho da fonte) ou 
opções de personalização como parte de sua experiência online. Eles também podem ser 
usadospara fornecer certos serviços dos quais você pode fazer uso, como conteúdo de 
vídeo ou permitir que comentários sejam deixados em um blog.  

Podemos usar reprodutores de multimídia, como Adobe Flash Player ou FlowPlayer, para 
fornecer conteúdo especial, como clipes de vídeo ou animação. Nesse caso, objetos 
compartilhados locais (conhecidos como “Flash Cookies”) são usados para reconhecer 
seu dispositivo a fim de fornecer funções como lembrar as configurações e preferências 
do seu player. Da mesma forma, podemos incorporar conteúdo ao site de nosso canal 
oficial no YouTube que, se clicado, resultará na configuração de cookies em seu 
dispositivo pelo YouTube. 

COOKIES DE ANALYTICS/ DESEMPENHO 

Esses cookies são usados para gerenciar e melhorar o funcionamento do site e podem 
nos ajudar a identificar problemas que você possa ter ao usar nossos serviços 
online. Esses cookies podem ser usados para facilitar pesquisas online, registrar o número 
de visitantes e outras métricas de análise da web. Esses cookies não são usados para 
direcioná-lo para publicidade online. Sem esses cookies, teremos informações limitadas 
sobre o desempenho do nosso site e seremos menos capazes de fazer melhorias 
relevantes na experiência de navegação. Os períodos de retenção de dados do Adobe 
Analytics e Google Analytics são definidos em 25 meses como padrão. 

MARKETING, COOKIES DE ANONYMOUS CROSS SITE TRACKING 

Esses cookies são usados para rastrear nossos visitantes em diferentes sites da 
Medtronic. Eles podem ser usados para construir um perfil de pesquisa e navegação de 
conteúdo ou histórico de consumo para visitantes de nossos sites. Dados identificáveis 
ou únicos podem ser coletados. Esses cookies podem ser usados para personalizar 
sugestões de conteúdo ou itens recomendados ao fazer compras online, para confirmar 



se os anúncios foram clicados e para rastrear qual conteúdo externo (por exemplo, vídeos 
do YouTube) foi visualizado. Dados anônimos podem ser compartilhados com terceiros. 

MARKETING, COOKIES DE TERCEIROS PARA SEGMENTAÇÃO E PUBLICIDADE 

Esses cookies permitem que os hábitos e atividades de navegação sejam monitorados 
para permitir que conteúdo de marketing personalizado seja mostrado por 
terceiros. Cookies de terceiros e tecnologias semelhantes, como pixels, permitem que os 
provedores de análise, redes de anúncios, provedores de mídia social e anunciantes 
rastreiem suas atividades online ao longo do tempo para fins como publicidade 
comportamental, análises e pesquisa de mercado. Informações de identificação pessoal 
podem ser coletadas e usadas para exibir publicidade direcionada. 

 

5. PRIVACIDADE E COOKIES - SEUS DADOS PESSOAIS 
Em certos casos, as informações comunicadas por meio de cookies, em particular quando 
combinadas com identificadores únicos e outras informações recebidas pelos servidores, 
podem ser usadas para criar perfis individuais. Desta forma, as informações coletadas não 
podem ser consideradas anônimas, mas sim dados pessoais que permitem que um 
determinado indivíduo seja identificado. A Medtronic pode combinar as informações que 
recebe por meio de cookies com as de outras fontes, como em sites afiliados.  

A Declaração de Privacidade de cada um de nossos sites esclarece quais tipos de cookies 
são usados pela Medtronicem cada site, bem como, no caso dos cookies relevantes deste 
site coletarem dados pessoais, você poderá encontrar na referida Declaração de 
Privacidade mais detalhes sobre o uso que podemos fazer de tais dados pessoais e seus 
direitos a esse respeito. 

Para acessar a Declaração de Privacidade deste site clique aqui. 

 

6. SUAS ESCOLHAS / COMO VOCÊ PODE CONTROLAR COOKIES 
Você tem várias opções para controlar como os cookies são usados em seu dispositivo ou 
navegador. Você pode optar por receber uma notificação quando os cookies forem 
configurados, você pode excluir os cookies que já foram configurados e pode optar por 
recusar todos ou alguns cookies.  

Observe que se você fizer atualizações nas configurações do seu navegador ou 
dispositivo, ou usar um link online para cancelar os cookies, essas atualizações se aplicam 
apenas ao dispositivo em que você fez as alterações. 

Se você desativar ou bloquear todos os cookies, o site da Medtronic relevante poderá não 
funcionar de maneira eficaz. Além disso, desativar ou bloquear certos cookies pode 
significar que alguns recursos oferecidos pela Medtronic podem não funcionar conforme 
o esperado ou você pode não ter acesso a determinados recursos ou configurações de 
personalização.  

CONFIGURAÇÕES DO NAVEGADOR 

A maioria das configurações do navegador permite que você ajuste suas configurações 
para receber uma notificação quando um cookie está sendo definido ou atualizado, ou 
pode restringir ou bloquear certos tipos ou todos os cookies. Para obter mais 
informações, consulte a seção “Ajuda” do seu navegador. 

https://www.pensandoemhidrocefalia.com/documentos


CONFIGURAÇÕES DO DISPOSITIVO 

As configurações do seu dispositivo também podem permitir que você impeça 
plataformas de aplicativos móveis (como Apple ou Google) de compartilhar com a 
Medtronic certas informações obtidas por meios automatizados. 

 

7. CONTATE-NOS 
Se, a qualquer momento, você tiver solicitações ou perguntas sobre este Aviso de 
Cookie, entre em contato conosco em: rs.brzDPO@medtronic.com 

 

8. VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES 
Este Aviso de Cookiefoi revisado pela última vez em 20/07/2021. estando em vigor desde 
então, por prazo indeterminado. Nós podemos atualizar este Aviso de Cookies de tempos 
em tempos. Recomendamos que você reveja este Aviso de Cookiesempre que visitar 
nossos sites. 

 

mailto:%20rs.brzDPO@medtronic.com
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