Política de Cookies
Última atualização: Setembro de 2019.

Esta Política de Cookies aplica-se a quaisquer sites, brand pages em plataformas de terceiros (como Facebook
ou YouTube) e aplicativos acessados ou utilizados através de tais sites ou plataformas de terceiros (“Páginas da
Gilead”) que são operados pelo grupo de empresas Gilead ou em nome deste.
Ao acessar as Páginas da Gilead você autoriza que usemos cookies de acordo com a presente Política de
Cookies. Caso não concorde que usemos cookies dessa forma, deverá ajustar as configurações de seu
navegador para não permitir seu uso ou não acessar as Páginas da Gilead. Desabilitar os cookies que
utilizamos poderá impactar sua experiência como usuário ao visitar as Páginas da Gilead.
A tabela abaixo resume os diferentes tipos de cookies que utilizamos nas Páginas da Gilead, além de seus
respectivos propósitos e duração (ou seja, por quanto tempo o cookie permanecerá em seu dispositivo).

O que são cookies?
Cookies são arquivos ou informações que podem ser armazenadas em seu computador (ou outro dispositivo
conectado à Internet, como smartphones ou tablets) quando você visita uma Página da Gilead. Um cookie
geralmente contém o nome do site que o originou, o "tempo de vida" do cookie (ou seja, por quanto tempo
permanecerá em seu dispositivo) e um valor, que geralmente é um número único gerado aleatoriamente.

Para que utilizamos os cookies?
Utilizamos cookies para facilitar o uso e melhor adaptar as Páginas da Gilead e nossos produtos aos seus
interesses e necessidades. Os cookies também podem ser utilizados para ajudar a acelerar suas atividades e
experiências futuras em nossas Páginas. Também utilizamos cookies para compilar estatísticas anônimas e
agregadas que nos permitem entender como as pessoas utilizam nossas Páginas e para nos ajudar a melhorar
suas estruturas e conteúdos. Não podemos identificá-lo pessoalmente através dessas informações.

Que tipo de cookies utilizamos?
>Dois tipos de cookies podem ser utilizados nas Páginas da Gilead - "cookies de sessão" e "cookies
persistentes". Cookies de sessão são cookies temporários que permanecerão em seu dispositivo até que você
saia da Página da Gilead. Um cookie persistente permanece em seu dispositivo até que seja excluído (o tempo
que o cookie permanecerá em seu dispositivo dependerá da duração do "tempo de vida" do cookie específico
e das configurações do seu navegador).
Algumas das páginas que você visitar podem também coletar informações utilizando pixel tags (também
chamadas de clear gifs) que podem ser compartilhadas por terceiros que apóiam diretamente nossas
atividades promocionais e desenvolvimento do site. Por exemplo, informações de uso de site sobre visitantes
das Páginas da Gilead podem ser compartilhadas com agências de publicidade terceirizadas para que elas
adaptem melhor os banners publicitários virtuais em nossos sites. No entanto, as informações não identificam
os indivíduos, apesar de poderem ser correlacionadas às suas informações pessoais.
TIPOS DE
COOKIES

O QUE ELES FAZEM?

ESSES COOKIES ARMAZENAM MEUS
DADOS PESSOAIS / ME IDENTIFICAM?

Necessário

Esses cookies são essenciais para que os
sites da Gilead carreguem corretamente.
Permitem que você navegue em nossos
sites e use nossas funções. Os exemplos
incluem lembrar ações anteriores (por
exemplo, textos inseridos) quando você
volta a navegar em uma página em uma
mesma sessão.

Esses cookies não o identificam. Caso
não aceite esses cookies, isso pode
afetar o desempenho do site ou de
parte dele.

Desempenho

Esses cookies nos ajudam a entender como
os visitantes interagem com nossos sites
fornecendo informações sobre as áreas
visitadas, o tempo de visita ao site e
quaisquer problemas encontrados, como
mensagens de erro. Isso nos ajuda a
melhorar o desempenho de nossos sites.

Esses cookies não o identificam. Todos
os dados são coletados e agregados
anonimamente.
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Funcionalidade

Esses cookies permitem que nossos sites se
lembrem das suas escolhas (como seu
nome de usuário, idioma ou região onde se
encontra) para proporcionar uma
experiência virtual mais personalizada. Eles
também permitem que os visitantes
assistam a vídeos, joguem ou utilizem
ferramentas sociais, como blogs, salas de
bate papo e fóruns.

Esses cookies coletam informações
que você tenha fornecido e que podem
identificá-lo, como seu nome de
usuário e foto de perfil. Nós sempre
seremos transparentes em relação às
informações que coletamos, o que
fazemos com elas e com quem as
compartilhamos. Não aceitar esses
cookies pode afetar o desempenho e a
funcionalidade do site e pode restringir
o acesso a conteúdos do site.

Targeting /
Publicidade

Esses cookies são utilizados para fornecer
conteúdo mais relevante para você e seus
interesses. Podem ser utilizados para
apresentar publicidade mais direcionada ou
para limitar o número de vezes que você vê
um anúncio. Eles também nos ajudam a
medir a eficácia de uma campanha
publicitária em sites da Gilead e em outros
sites. Podemos usar esses cookies para
lembrar os sites que você visitou e podemos
compartilhar essas informações com
terceiros, incluindo publicitários ou com
nossas agências.

A maioria desses cookies rastreiam os
consumidores através de seus
endereços de IP , portanto podem
coletar informações que os identificam.
Para mais informações sobre esses
cookies, inclusive as informações que
podem coletar e como essa informação
é utilizada veja a seção Targeting /
Publicidade abaixo.

Utilizamos cookies de terceiros?
Trabalhamos com uma série de fornecedores que podem, em nosso nome, configurar cookies em seu
dispositivo quando você visita as Páginas da Gilead, para permitir que eles executem os serviços que estão
fornecendo. Para mais informações sobre esses cookies, assim como informações sobre como não receber tais
cookies, veja as seções relevantes abaixo.
Quando você visita as Páginas da Gilead você pode receber cookies de sites e domínios de terceiros.
Empenhamos-nos para identificar esses cookies antes que sejam utilizados e você possa decidir se quer ou
não aceitá-los. Mais informações sobre esses cookies podem ser encontradas nos sites relevantes de terceiros.

Como posso controlar ou excluir cookies?
A maioria dos navegadores de Internet são configurados para aceitar automaticamente os cookies. Você pode
alterar as configurações para bloquear cookies ou alertá-lo quando um cookie estiver sendo enviado para seu
dispositivo. Existem várias formas de gerenciar cookies. Consulte as instruções do seu navegador ou a seção

de ajuda para saber mais sobre como ajustar ou alterar as configurações do seu navegador.
Desabilitar os cookies que utilizamos, pode impactar sua experiência em nossas Páginas da Gilead, por
exemplo, você talvez não possa visitar certas áreas de uma Página da Gilead ou talvez não receba informações
personalizadas quando visitar uma Página da Gilead.
Caso você use dispositivos diferentes para visualizar e acessar as Páginas da Gilead (por exemplo, computador,
smartphone, tablet, etc.) deve assegurar-se de que cada navegador de cada dispositivo está ajustado para
atender suas preferências quanto aos cookies.

Informações mais detalhadas
Sessão / temporário: Esses cookies são excluídos do seu dispositivo depois que você deixa o site.
Permanente / persistente: Esses cookies não são excluídos do seu dispositivo depois que você deixa do site.
Eles permanecem em seu dispositivo por mais tempo.

