POLÍTICA DE COOKIES DA SUBWAY®
Última atualização: 10 de julho de 2019
Na Subway, queremos garantir que sua visita aos nossos sites seja fluida, real e o mais útil possível para
você. Para isso, usamos cookies, tags e outras tecnologias similares. Por simplicidade, nos referimos a
todas essas tecnologias como "cookies". Quando você visita nosso site, nós usamos cookies para garantir
que você tenha a melhor experiência possível. Esses cookies podem ser sobre você, suas preferências ou
seus dispositivos. As informações geralmente não o identificam diretamente, mas podem fornecer uma
experiência na Web mais personalizada.
Como respeitamos seu direito à privacidade, você pode optar por não permitir alguns tipos de cookies.
Seu navegador da Internet oferecerá a opção de recusar cookies, mas isso pode afetar o uso de algumas
partes de nossos serviços da Web. Consulte as opções do seu navegador para obter mais informações
sobre a administração de cookies.
Usamos essas informações para nos ajudar a reconhecer, personalizar e melhorar sua experiência,
fornecer segurança, analisar o uso de nossos Serviços (como analisar suas interações com os resultados,
relatórios e outros recursos dos Serviços), coletar informações demográficas sobre nossa base de usuários,
oferecer nossos serviços, monitorar o sucesso dos programas de marketing e oferecer publicidade
direcionada em nosso site e em outros sites da Internet. Para mais informações sobre publicidade
direcionada, leia a Declaração de Privacidade de Subway.

TIPOS DE COOKIES E ETIQUETAS NOS NOSSOS WEBSITES


Estritamente necessário: esses cookies são necessários para o site funcionar e não podem ser
desativados em nossos sistemas. Em geral, eles são configurados apenas em resposta a ações
executadas por você, o que equivale a uma solicitação de serviços, como a configuração de suas
preferências de privacidade, o login ou o preenchimento de formulários. Você pode configurar
seu navegador para bloquear ou alertar você sobre esses cookies, mas algumas partes do site não
funcionarão. Esses cookies não armazenam informações pessoais identificáveis. Um cookie de
preferências mantém um registro das suas preferências "Não rastrear", para que possamos
respeitá-las em futuras visitas.



Funcionalidade (como uma preferência de idioma): esses cookies nos ajudam a personalizar o
conteúdo do nosso site de acordo com as preferências de um usuário. Lembram-se das opções do
usuário, seu idioma, as páginas dos países visitados e quaisquer alterações feitas pelo usuário no
tamanho do texto ou em outras partes das páginas do nosso site. As informações coletadas por
esses cookies podem ser anônimas e não rastrear a atividade de navegação em outros sites.



Cookies de desempenho (como aqueles usados para o Google Analytics)
Esses cookies coletam informações sobre como os usuários usam nosso site para nos ajudar a
resolver problemas técnicos ou erros, e para destacar áreas como navegação, onde podemos
melhorar nosso site. Por exemplo, o Google Analytics usa identificadores de cookies para
rastrear o número de visitantes do site, fornecendo-nos os volumes e as origens de tráfego do
site. Isso nos permite analisar padrões de tráfego da web e realizar testes para otimizar páginas
da web e visitas com base em chaves métricas. As informações coletadas pelo próprio Google
Analytics são anônimas, mas se responder a um e-mail de marketing, uma identificação aleatória
é gerada para o Google Analytics que podemos usar junto com seu endereço de e-mail para
identificá-lo manualmente de outras informações que já possuímos. no seu perfil de cliente.
Então, podemos usar essas informações para gerar leads de vendas ou publicidade. Você pode

encontrar mais informações sobre como o Google Analytics protege seus dados em:
https://www.google.com/intl/pt-BR/analytics/privacyoverview.html



Publicidade / orientação baseada em interesses (como aqueles usados por plataformas de
publicidade, como Facebook ou Twitter): esses cookies podem ser estabelecidos através do
nosso site por nossos parceiros de publicidade. Eles podem ser usados e compartilhados por
essas empresas para criar um perfil de seus interesses e exibir anúncios relevantes em outros
sites. Isso é baseado na identificação exclusiva do seu navegador e de um dispositivo da Internet.
O site ou o proprietário do domínio pode usar as informações para tentar tirar certas conclusões
sobre você, como o que pode lhe interessar. Por exemplo: depois de analisar as informações que
foram enviadas para o site ou para o proprietário do domínio, eles podem concluir que você é um
fã de futebol, um entusiasta de saúde e fitness ou uma pessoa que adora viajar. Se você não
permitir esses cookies, você experimentará publicidade menos segmentada.



Redes sociais permitimos que os usuários compartilhem nosso site em redes sociais como
Facebook e Twitter usando seus cookies. Esses cookies não estão sob nosso controle. Consulte
as respectivas políticas de privacidade do provedor de rede social para saber como seus cookies
funcionam.
google-analytics.com
google.com
twitter.com
facebook.com

Para mais informações sobre cookies e sua privacidade na web, visite o recurso on-line All About
Cookies. Por quanto tempo os cookies permanecerão no meu dispositivo?
O tempo que um cookie permanecerá no seu computador ou dispositivo móvel depende se ele é um
cookie "persistente" ou "de sessão". Os cookies de sessão só permanecerão no seu dispositivo até que
você pare de navegar. Os cookies persistentes permanecem no seu computador ou dispositivo móvel até
que eles expirem ou sejam excluídos.

COMO DAR BAIXA
Primeiro rastreamento: Para desativar o rastreamento de terceiros (ou seja, rastrear com cookies
colocados pelo Subway) em nossos sites, você pode optar por não fazê-lo ajustando as configurações
apropriadas em seu navegador. Cada navegador é diferente, mas muitos navegadores comuns (Internet
Explorer, Chrome, Firefox e Safari) têm preferências ou opções que podem ser ajustadas para aceitar ou
rejeitar cookies e outras tecnologias antes de serem configuradas ou instaladas ou permitir que você
elimine ou rejeite o uso ou instalação de certas tecnologias em conjunto. Se você quiser aprender a
maneira correta de modificar as configurações do seu navegador, use o menu Ajuda no seu navegador.
Acompanhamento de terceiros: Para desativar o rastreamento de terceiros (ou seja, rastrear com cookies
colocados por pessoas que não sejam a Subway), você pode:
• Clique aqui para visitar o site Network Advertising Initiative ou clique aqui para visitar a Digital
Advertising Alliance para estabelecer preferências e optar por programas de orientação de terceiros.
• Clique aqui para cancelar a inscrição do Google Analytics

Para mais informações sobre o uso de cookies pelos anunciantes e como cancelar a assinatura, os
seguintes links podem ser úteis para nossos visitantes:
• Aliança Europeia Publicitária Digital Interativa (UE)
Aliança Europeia de Publicidade Digital Interativa (UE)
• Internet Advertising Bureau (EUA)
Escritório de publicidade na Internet (EUA)
• Internet Advertising Bureau (UE)
Escritório de publicidade na Internet (UE)

Tecnologia "não rastreie". Alguns navegadores da web têm uma preferência "Não rastrear" que transmite
um cabeçalho "Não rastrear" aos sites visitados com informações que indicam que você não deseja que
sua atividade seja rastreada. No entanto, atualmente não respondemos aos sinais do navegador "Não
rastrear".

Outros recursos úteis:
Os fabricantes de navegadores fornecem páginas de ajuda relacionadas ao gerenciamento de cookies em
seus produtos. Por favor, veja abaixo para mais informações:
• Google Chrome
• Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• Safari (área de trabalho)
• Safari (celular)
• Navegador Android
• Opera
• Opera Mobile
Para outros navegadores, consulte a documentação fornecida pelo fabricante do seu navegador.

COMO ENTRAR EM CONTATO
Se você tiver dúvidas sobre o uso de cookies, entre em contato:

Escritório Subway:
C/ Antonio Maura 20 - 2º derecha
28014 – Madrid
Telefone: +34 916217034
E-mail: dagostino_a@subway.com

