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Atualizado em 2 de novembro de 2021 

ShareThis leva a privacidade a sério.  Este Aviso de Privacidade define quais dados 

recolhemos, como os recolhemos, porque os processamos, com quem os podemos 

partilhar e, onde os dados que recolhemos são dados pessoais, seus direitos com 

respeito a esses dados pessoais. ShareThis pode alterar este Aviso regularmente de 

modo a atualizar esta página. Deves consultar esta página regularmente para 

assegurar que estás atualizado sobre qualquer alteração.        

ShareThis compromete-se a processar informações de acordo com as leis 

aplicáveis (incluindo, quando aplicável, o Regulamento Geral sobre a Proteção de 

Dados da União Europeia (“GDPR”) e a Lei de Privacidade do Consumidor da 

Califórnia (“CCPA”) conforme descrito neste Aviso de Privacidade. Para obter 

informações específicas sobre como ShareThis adere à GDPR e seus direitos como 

um sujeito de dados da EEE por favor carrega aqui. Para obter informações sobre 

como o ShareThis adere ao CCPA, carrega aqui. 

Para obter informações sobre Editores, por favor visite a página Informações do 

Editor aqui. 

Para acessar aos Termos de Uso do Editor por favor carregue aqui. 

 

 

 

Sobre ShareThis e suas Ferramentas 

ShareThis fornece operadores de site (“Editores”) com ferramentas de partilha 

social personalizáveis, as quais tornam simples a partilha de conteúdos online. 

Qualquer usuário de um site pode facilmente partilhar qualquer coisa nas redes 

sociais, tais como Facebook, Twitter, Email, Digg, Reddit e mais através de uma de 

nossas ferramentas nesse site (“ ShareThis Icon”). 

Exclusão de Recolha e Partilha de Dados 

https://sharethis.com/privacy/#gdpr-and-eu-rights
https://sharethis.com/privacy/#ccpa
https://www.sharethis.com/publisher/
https://sharethis.com/publisher-terms-of-use/
https://sharethis.com/pt/opt-out-of-data-collection/


ShareThis também coleta dados sobre usuários da internet e como eles interagem 

com o conteúdo, sites e anúncios que permitem ShareThis e nossos Editores, 

anunciantes, clientes e parceiros de dados para facilitar a entrega de publicidade 

relevante e direcionada online para esses grupos. Também realizamos análises e 

fornecemos insights para entender o comportamento dos internautas e melhorar a 

eficácia do conteúdo online e da publicidade, com base nessa navegação, 

compartilhamento e no que é considerado o perfil desse grupo.     

Fazemos isso ao utilizar tecnologias como cookies e pixels (incluindo pixels e 

cookies para nossos clientes) (“ShareThis Publisher Applications”) para coletar 

informações sobre as atividades de navegação e compartilhamento dos usuários 

da Internet, tanto em sites que usam nosso ícone ShareThis quanto em outros sites 

que têm nossa tecnologia instalada neles. Também recebemos dados de outros 

que operam nas indústrias de análise de dados e publicidade. Analisamos e 

agregamos os dados que coletamos para criar grupos de dados (chamados 

segmentos de audiência) com base em critérios definidos.  Por exemplo, 

segmentamos em grupos os usuários da internet que acreditamos terem 

características, interesses, necessidades ou padrões de comportamento 

semelhantes. Quando somos capazes de inferir que dois ou mais navegadores ou 

dispositivos são o mesmo usuário ou família, podemos usar essas informações 

para reforçar os nossos segmentos de audiência. 

A publicidade direccionada tem como objetivo exibir publicidade que é mais 

susceptível de ser de interesse para os utilizadores da Internet, com base em 

análises das suas recentes actividades de navegação e partilha e interacções com o 

website e anúncios. Também é por vezes referida como publicidade baseada em 

interesses ou publicidade comportamental online. Para mais informações sobre 

este tipo de publicidade, carregue aqui. 

 

Coleta e Utilização de Dados 

A fim de oferecer nossos produtos e serviços, coletamos e usamos dados 

referentes aos sites que visitas para exibir anúncios personalizados, fornecer 

análises e modelagem de dados com base em compartilhamento social, por nós ou 

por terceiros. Estes dados são pseudónimos, pois não podem ser usados 

directamente pelo ShareThis para identificar uma pessoa real. Estes dados 

http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising


permitem que nossos sistemas reconheçam seu computador, dispositivo e/ou 

navegador ao longo do tempo. 

Em muitos lugares, esses dados são considerados dados pessoais, pois dizem 

respeito a uma pessoa singular identificada ou identificável. 

Não coletamos intencionalmente informações de contacto como seu nome, 

morada, contacto telefónico, endereço de e-mail, informações de cartão de crédito 

ou qualquer outra coisa que possa permitir que nós ou nossos clientes entremos 

em contacto directamente consigo como parte de nossos produtos e serviços. 

Podemos recolher tais informações se fores um de nossos Editores ou se tiveres 

uma relação comercial com ShareThis. 

Informações Adicionais 

Apresentamos abaixo as categorias de dados que processamos e porque 

processamos cada categoria de dados. 

1. Dados de utilização e informações de perfil 

1.1 Dados de Utilização 

Coletamos informações sobre como os usuários da internet navegam e interagem 

com conteúdo e anúncios online através de nosso ícone ShareThis Icon, as 

aplicações ShareThis Publisher e as interações dos usuários com anúncios na 

internet. Chamamos a isto de “Dados de Utilização”. 

Os dados de utilização incluem:  

• as identificações únicas do(s) cookie(s) colocado(s) no seu navegador 

web (exemplo: 37d387ca-f68a-11e5-b87d-0e58954c72b1) e/ou uma 

versão em hash de um endereço de e-mail que nos ajuda a 

reconhecer seu navegador ou dispositivo ao longo do tempo. 

• Informações sobre o navegador e o dispositivo do usuário 

• Cadeia de agentes do usuário 

• Páginas web visualizadas (incluindo endereços URL dessas páginas e 

parâmetros de investigação, que podem incluir termos de investigação 



e palavras-chave) e as páginas web anteriores que encaminharam o 

utilizador para essa página web  

• Hora em que as páginas web são visualizadas 

• Consultas de investigação a partir das quais os utilizadores são 

direccionados para uma página web 

• Navegação de página para página 

• Tempo gasto em cada página web 

• Interações com a página web, incluindo itens carregados ou 

selecionados e conteúdo destacado ou copiado 

• Anúncios visualizados ou exibidos para o usuário e as interações do 

usuário com esses anúncios 

• Ações de conteúdo, incluindo qual conteúdo é partilhado e onde – por 

exemplo, o site de mídia social relevante (e.g., Twitter, Facebook) 

• Informação geográfica como país, cidade, estado ou código postal. 

• endereços IP 

• IDs de dispositivos 

Embora os dados de uso listados acima não sejam usados pelo ShareThis para 

identificar diretamente uma pessoa real, eles são considerados como dados 

pessoais em muitos lugares. 

1.2 Informações de Perfil 

Recebemos informações sobre o conteúdo dos sites que visitas e informações 

sobre o público desses sites para nos permitir inferir e criar grupos de usuários que 

têm características, interesses ou padrões de comportamento semelhantes. 

Combinamos os Dados de Utilização com dados que recebemos de anunciantes 

terceiros, fornecedores de análises e parceiros de dados para criar categorias de 

dados que são úteis aos anunciantes que procuram oferecer uma experiência de 

publicidade mais personalizada. Por exemplo, se um utilizador visualiza ou partilha 

regularmente conteúdos sobre a compra de um automóvel, os nossos sistemas 

podem inferir que este utilizador pode estar interessado em comprar um 

automóvel.  Esta prática é por vezes referida como publicidade baseada no 

interesse, e um segmento intitulado “interessado no automóvel” é por vezes 

referido como um segmento de audiência ou um “perfil”. Quando agrupamos estes 

dados em perfis, referimo-nos a eles como “Informações de Perfil”. 

Podemos inferir esta Informação de Perfil (por referência a identificadores de 

browser, não nomes reais) usando a informação que obtemos de terceiros sobre o 



provável conteúdo e características dos utilizadores e audiências dos websites que 

são visitados. Por exemplo, os usuários de um determinado website podem ter 

interesse em carros e normalmente estar dentro de uma certa faixa etária ou de 

renda. Quando somos capazes de inferir que dois ou mais navegadores ou 

dispositivos são o mesmo usuário ou família, podemos usar essas informações 

para reforçar as nossas Informações de Perfil. 

As características pelas quais agrupamos os usuários se relacionam com faixas 

etárias, faixas de renda, educação, gênero, etnia e composição familiar, com base 

no público típico dos sites que visitam e no conteúdo visualizado. 

Em certos casos onde os Editores com quem trabalhamos utilizam o plug-in 

“Google Analytics By ShareThis WordPress” em seus sites, ShareThis usa uma 

funcionalidade do Google Analytics atualmente conhecida como Google Analytics 

Demographics, a fim de compreender melhor a demografia de audiência desses 

sites do Editor, e para fornecer insights sobre essa demografia aos Editores que são 

proprietários ou operam esses sites. Onde o Google Analytics Demographics está 

habilitado, certos Dados de Utilização e Informações de Perfil serão compartilhados 

com o Google a fim de podermos fornecer funcionalidades de relatórios 

demográficos a esses Editores. Para saber mais sobre as práticas de privacidade do 

Google Analytics, por favor carregue aqui. Para excluir o Google Analytics ao 

instalar a Extensão do Navegador para Excluir o Google Analytics, por favor 

carregue aqui, ou também pode visitar a página de escolha dos consumidores NAI. 

Se quiser ver uma lista dos tipos de Informações de Perfil utilizados pelo ShareThis, 

incluindo quaisquer Informações de Perfil que sejam de natureza política ou de 

saúde (somente nos EUA), por favor carregue aqui. ShareThis não cria Informações 

de Perfil com base em visitas a sites de entretenimento de adultos. 

1.3 Como obtemos Dados de Utilização e Informações de Perfil 

Coletamos Dados de Utilização quando seu dispositivo visita nosso site, utiliza ou 

interage com nossos serviços (incluindo o compartilhamento de conteúdo com o 

ícone ShareThis Icon), quando seu dispositivo visita os sites dos Editores que usam 

as aplicações ShareThis Publisher e quando seu dispositivo visualiza ou carrega em 

anúncios que servimos ou são servidos em nosso nome.  Nós o fazemos usando 

cookies colocados em seu navegador, pixel tags e cabeçalhos HTTP (ou outros 

protocolos de comunicação) e usando endereços de e-mail em hash. 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://optout.networkadvertising.org/?c=1
https://sharethis.com/privacy-audiences/


Nosso uso de Cookies e outras Tecnologias de Rastreamento 

Ambiente Web: (navegadores de ambiente de trabalho, tablet e telemóvel) 

ShareThis usa cookies do navegador para “marcar” os visitantes nos sites que usam 

os aplicativos ShareThis Publisher. Estes usuários recebem um identificador 

técnico, como o C62414AY9324FB5671069928026P0067. 

Este cookie do navegador rastreia os dados de navegação do usuário. Pixel tags são 

então usados para transferir estes dados de navegação para ShareThis e nossos 

clientes e parceiros de dados. 

Cookies: Pequenos ficheiros de texto que contém uma sequência de caracteres e 

identificam de forma única um navegador. Os cookies são instalados em um 

navegador pelo editor de um site, bem como por terceiros que não operam o site, 

mas cujo JavaScript e/ou pixel tags (descritas abaixo) são encontrados no site. 

ShareThis cookies e cookies de nossos clientes são instalados nos navegadores do 

usuário pelos aplicativos ShareThis Publisher que estão nos sites dos Editores. 

Muitos navegadores são inicialmente configurados para aceitar cookies. No 

entanto, poderá alterar as configurações do seu navegador para recusar ou de 

outra forma restringir os cookies. Verifique os ficheiros de “Ajuda” do seu 

navegador para saber mais sobre o manuseio de cookies no seu navegador.  

Cookie Duração Finalidade 

_stid 1 ano ShareThis cookie ID 

_stidv 1 ano ShareThis versão de ID de cookie 

wordpress_test_cookie Sessão 
ShareThis cookie, testa se possuímos acesso aos 

cookies 



pubconsent 
13 

meses 

ShareThis cookies que indicam que o usuário fez 

uma declaração sobre a coleta de dados GDPR para 

o formato TCF v1 do IAB 

st_optout 10 anos 
ShareThis cookie para indicar que o usuário optou 

por não participar da coleta de dados 

_ga 2 anos 
Google Analytics cookie usado pelo ShareThis para 

distinguir usuários 

_gat 1 dia 
Google Analytics cookie usado pelo ShareThis para 

acelerar a taxa de solicitação 

_gid 1 dia 
Google Analytics cookie usado pelo ShareThis para 

distinguir usuários 

visopt_s 3 meses 
VWO cookie para ver o número de vezes que o 

navegador foi fechado e reaberto 

_vis_opt_test_cookie Sessão 

VWO cookie de sessão para ver se os cookies estão 

habilitados no navegador do usuário ou não. Ajuda 

a rastrear o número de sessões de navegação de um 

visitante. 

_vwo_uuid_v2 1 Ano O cookie VWO calcula o tráfego único em um site 

intercom-id-fe2c9dmj 
10 

meses 

Intercom: Cookie identificador de visitante 

anónimo para visitantes do site 



intercom-session-

fe2c9dmj 
7 dias 

Intercom: Identificador para cada sessão única do 

navegador. O cookie da sessão é atualizado em cada 

ping logado com sucesso, estendendo-o para 1 

semana a partir desse momento. O usuário pode 

acessar suas conversas e ter seus dados 

comunicados em páginas desconectadas por 1 

semana, desde que a sessão não seja terminada 

intencionalmente com ‘Intercom (‘shutdown’), o 

que geralmente acontece no logout. 

pxcelBcnLcy sessão 
ShareThis Tag Management System cookie para 

rastrear a latência no balizador de relatórios. 

pxcelAcc3PC 1 dia 

ShareThis Tag Management System cookie para 

verificar se os cookies de terceiros são aceites pelo 

navegador. Isto só é definido se não houver nenhum 

cookie de entrada no pedido. 

pxcelPage_c010 

e/ou 

pxcelPage_c010_B 

e/ou 

pxcelPage_c010_C 

e/ou 

pxcelPage_c010_D 

1 ano 

ShareThis Tag Management System cookie para 

acompanhar o estado de carregamento da rotação de 

pixels. ShareThis usa um cookie diferente para 

diferentes grupos de sites dentro da rede ShareThis. 

usprivacy n/a 
ShareThis lê se o cookie usprivacy está presente no 

domínio do editor 

fpestid 
13 

meses 

Fpestid é um ID de cookie ShareThis colocado no 

domínio do operador do site 

Pixel tags: Estes são pequenos blocos de código em uma página web que lêem e 

inserem cookies. Quando visitas uma página da Web, ShareThis’ pixel confere se 

seu navegador tem um cookie ShareThis instalado nele. Se não o fizer, o pixel irá 

instalar o cookie. Se o fizer, o pixel “lerá” o cookie e nos enviará informações como 



a hora em que visualizastes uma página web, o tipo de navegador utilizado e o seu 

endereço IP. É assim que aprendemos sobre os seus interesses e permitimos que 

os nossos clientes lhe entreguem publicidade direcionada. 

Cabeçalhos HTTP: Estes são transmitidos sempre que uma página web é 

visualizada e contêm informações técnicas necessárias para conectar seu 

navegador à página web. Esta informação pode incluir informações sobre o 

navegador e a página web solicitada. ShareThis recolhe esta informação. 

E-mails em hash: Colocar um e-mail em hash é uma função criptográfica. Colocar 

em hash é uma forma de encriptar um conjunto de dados, como um endereço de 

e-mail, em uma cadeia hexadecimal. Ao fazer isto, cada endereço de e-mail se torna 

uma mistura irreconhecível de números e letras. Esta técnica não nos permite 

enviar-lhe uma mensagem de e-mail ou identificar quem você é. No entanto, 

permite-nos reconhecer o seu navegador ou dispositivo da mesma forma que os 

cookies nos ajudam a reconhecer o seu navegador ou dispositivo. ShareThis pode 

obter e-mails em hash dos nossos parceiros de publicidade para ajudar a fornecer 

os nossos produtos e serviços. Também podemos receber e colocar em hash os e-

mails que fornece aos nossos Editores.  

Outros Ambientes: (Aplicações Móveis) 

Para apresentar anúncios em aplicações móveis podem ser utilizados 

identificadores, como o Google Advertising ID ou o Apple IDFA, dependendo do 

sistema operativo do seu dispositivo móvel. O identificador do anunciante 

identifica seu dispositivo, mas não o vê diretamente e pode ser redefinido por si. 

Consulte o fabricante do seu dispositivo para obter mais informações ou visite a 

página de exclusão do NAI Mobile em https://www.networkadvertising.org/mobile-

choice/. 

Ligação de Ambientes: (navegadores e aplicações móveis utilizadas) 

Para lhe servir anúncios personalizados e proporcionar uma experiência online 

sem falhas, os parceiros de dados de terceiros com quem trabalhamos podem ligar 

os seus identificadores nos diferentes ambientes que utiliza. Podemos ativar a 

ligação dos nossos Dados de Utilização através da sincronização de cookies. Não 

utilizamos informações de texto simples que possam ser usadas pelo ShareThis 

para identificá-lo, como seu nome ou morada para operar o link. Os nossos 

parceiros de dados podem utilizar métodos de ligação exatos, aproveitando os 

https://www.networkadvertising.org/mobile-choice
https://www.networkadvertising.org/mobile-choice


dados pseudónimos recolhidos através da nossa tecnologia, tais como 

identificadores de publicidade de parceiros. 

Pode gerenciar cookies, alterar consentimentos ou optar por não publicar anúncios 

personalizados usando os mecanismos descritos em ‘Escolhas do Usuário’. 

1.4 Como utilizamos os Dados de Uso e Informações de Perfil 

Fazemos uso de Dados de Utilização e Informações de Perfil para permitir a 

entrega de publicidade direcionada, para fornecer análises e para modelagem de 

dados ao utilizar cookies ou tecnologias de seguimento semelhantes descritas 

acima. Nos EUA, ShareThis cria segmentos modelados com base em atributos 

demográficos para certas condições de saúde sensíveis. ShareThis acredita que é 

importante ajudar as empresas farmacêuticas a publicitar tratamentos para ajudar 

a fornecer soluções a quem procura saber mais sobre uma dada condição. Isto 

pode incluir o indivíduo com a doença, membros da família ou profissionais 

médicos que conduzem pesquisa online sobre a condição.  

Além disso, podemos licenciar partes destes dados aos nossos parceiros para sua 

utilização para publicidade direcionada, análises e modelagem. Onde é permitido 

por lei, nossos clientes podem usar estes dados para outras utilizações, como fazer 

face a fraudes, reforçar seus esforços de segurança ou compreender tendências de 

macro investimento. 

Nossos clientes com quem partilhamos os seus dados podem utilizar esta 

informação para gerar as suas próprias Informações de Perfil. Podem 

independentemente obter outras informações demográficas sobre si através de 

teus próprios cookies ou web beacons e combiná-las com os dados que 

fornecemos a eles. O uso de cookies e pixel tags por esses anunciantes, editores e 

redes de anúncios de terceiros estão sujeitos às suas próprias políticas de 

privacidade.   Consulte a secção ‘Destinatários dos Seus Dados’ desta Nota de 

Privacidade para mais informações sobre a quem divulgamos os seus dados. 

2. Crianças 

ShareThis não coleta intencionalmente dados de crianças e não adapta nenhuma 

informação de perfil para permitir o direcionamento de crianças com menos de 16 

anos de idade. Se és pai ou tutor e acredita que podemos estar processando dados 

https://sharethis.com/privacy/#user-choices


de crianças pelas quais és responsável, consulte a seção sobre Escolhas e Direitos 

do Usuário, ou entre em contato connosco diretamente. 

3. E-mails de usuários com ShareThis Icon 

Quando partilhas para enviar e-mail com o ícone ShareThis, escolhes como se 

conectar ao e-mail do seu dispositivo. Só saberemos que conteúdo partilhastes, e 

que o fizestes através de e-mail. Não recebemos qualquer informação sobre o e-

mail em si, por exemplo, o seu endereço de e-mail, o endereço de e-mail do 

destinatário ou o conteúdo do seu e-mail. Nós não nos responsabilizamos pela 

recolha de informações partilhadas via ShareThis Publisher Applications. 

4. Informações da Conta 

“Informação de Conta” significa a informação que os Editores e representantes de 

Editores fornecem quando se registam para uma conta connosco e quando utilizam 

a sua conta. 

Muitos dos nossos serviços podem ser utilizados sem se registar connosco. No 

entanto, se és um Editor, ou representa um Editor, e queres usar algumas de 

nossas funcionalidades aprimoradas, precisarás se registrar connosco. 

Se optares por se registrar connosco, deves afirmar que tem 16 anos de idade ou 

mais. Não vendemos ou partilhamos informações de registro com terceiros 

para fins de marketing direto. 

5. Dados de contactos comerciais 

Podemos processar os seus dados pessoais se fores empregador ou se o seu 

empregador tiver uma relação comercial connosco. Podes ser um cliente, 

fornecedor ou um potencial cliente (por exemplo, um Editor, um fornecedor de 

dados, uma plataforma de mídia social, uma agência, um anunciante, etc.). Os 

dados pessoais que temos sobre si referem-se à sua vida profissional (nome, 

endereço de e-mail, morada de facturação, morada do escritório, contactos 

telefónicos, título, empresa para a qual trabalhas). Teríamos recolhido essa 

informação através da troca de e-mails ou cartões de visita, reuniões na indústria 

ou sessões com clientes, etc. Podemos processar esses dados para uma série de 

fins comerciais legítimos, incluindo: a) para comunicar consigo no contexto da 



nossa relação comercial; b) para fornecer os nossos produtos ou serviços; c) para 

fins de cobrança e faturação; e d) para fins de vendas, marketing e promoção de 

produtos (por exemplo, carregar e-mails no LinkedIn e plataformas semelhantes 

para publicitar novos serviços a clientes atuais e futuros). 

Estes dados também podem ser processados para os fins definidos na secção 

‘Finalidades Gerais que se aplicam a todos os dados.’ 

6. Dados dos empregados e candidatos a emprego 

Se és um funcionário da ShareThis, ou se candidata a uma função na ShareThis, 

nos EUA ou na Europa, consulte nossa Política de RH para obter informações sobre 

como processamos seus dados. Estes podem ser obtidos no nosso departamento 

de RH em HR@ShareThis.com.   

7. Dados coletados no ShareThis.com 

Esta secção define como processamos os dados dos visitantes de nosso site 

corporativo (ShareThis.com), além de quaisquer ‘Dados de Utilização e Informações 

de Perfil’ e as ‘Informações da Conta’ que se relacionam apenas com os Editores 

que se registram connosco. 

Quando visitas nosso site, podes optar por nos fornecer informações 

voluntariamente se interagir com ShareThis.com de determinadas maneiras, como 

solicitando emprego com ShareThis, ou usando um de nossos formulários de 

contacto. Esta informação é utilizada apenas pelas razões pelas quais foi recolhida, 

tais como responder à sua comunicação, e não é partilhada com terceiros que não 

sejam prestadores de serviços de confiança, os quais são contratualmente 

obrigados a utilizar esses dados apenas para cumprir a finalidade para a qual 

foram recolhidos. 

Utilizamos cookies e tecnologias de rastreamento similares para coletar dados 

automaticamente quando visitas ShareThis.com e fazemos uso dessas informações 

para ajudar a administrar o site, para lembrar suas preferências, para conduzir 

análises do site e para fins de segurança e prevenção de fraude.   

Esta Nota de Privacidade não se aplica às práticas de privacidade de outros sites ou 

de terceiros que coletam informações no ShareThis.com. Encorajamos que visites 

https://sharethis.com/privacy/#general-purposes
enviaume-mailpara:HR@ShareThis.com
https://sharethis.com/privacy/#usage-data-profile-information
https://sharethis.com/privacy/#usage-data-profile-information
https://sharethis.com/privacy/#account-information


as políticas aplicáveis desses terceiros, ou que visites www.aboutads.info para 

saber mais sobre publicidade baseada em interesses e para ver suas opções de 

exclusão de outras empresas participantes que possam estar a coletar e a usar 

dados no ShareThis.com. 

8. Finalidades gerais que se aplicam a todos os dados 

Há uma série de razões “gerais” as quais o ShareThis pode processar dados em 

nossos sistemas. Muitas delas são exigidas pela lei aplicável e/ou para nos ajudar a 

garantir que a Internet continue a ser um espaço seguro. Algumas delas permitem-

nos promover e fazer crescer o nosso negócio. Se quiseres informações adicionais, 

envia um e-mail para privacy@sharethis.com.  

Também podemos processar dados para os seguintes fins: a) como exigido pela lei 

aplicável; b) cooperar com as autoridades legais competentes, tais como 

reguladores da protecção de dados, a polícia e o FBI; c) fazer cumprir os nossos 

termos e condições, incluindo a obtenção de aconselhamento e a condução de 

procedimentos legais; d) para proteger as nossas operações, bens e interesses, 

bem como os de terceiros; e) vender e promover a venda do nosso negócio e/ou 

ativos. 

Finalmente, ShareThis pode transferir informações para uma entidade sucessora 

em conexão com uma fusão corporativa, consolidação, venda de ativos, falência, ou 

outra mudança corporativa. Se ShareThis estiver envolvida em uma fusão, 

aquisição ou venda de todos ou parte de seus ativos, serás notificado por e-mail 

e/ou um aviso proeminente em nosso site sobre qualquer mudança na 

propriedade ou usos de suas informações, bem como qualquer escolha que possas 

ter em relação às vossas informações. 

 

O GPDR e seus direitos como sujeito de dados da UE ou 

Reino Unido 

Se estás localizado no Espaço Econômico Europeu (EEE), o Regulamento Geral 

sobre a Proteção de Dados (GPDR) se aplica ao nosso processamento de dados 

pessoais. Se está localizado no Reino Unido, a Lei de Proteção de Dados de 2018 se 

aplica ao nosso processamento de dados pessoais. Estas leis concedem àqueles 



localizados, respectivamente, no EEE e no Reino Unido um conjunto de direitos de 

privacidade claros e impõe responsabilidades à ShareThis enquanto processamos 

os dados pessoais dos sujeitos dos dados localizados nesses lugares. A política de 

privacidade ShareThis delineia como e porquê ShareThis processa dados pessoais. 

Esta seção foi projetada para fornecer mais informações sobre como ShareThis 

adere ao GPDR e à Lei de Proteção de Dados de 2018 e seus direitos como um 

sujeito de dados localizado no Reino Unido ou no EEE. 

Informações Adicionais 

Definição de Dados Pessoais 

O GPDR e a Lei de Proteção de Dados do Reino Unido definem os dados pessoais 

de forma ampla. Como tal, quando os Dados de Utilização e/ou Informações de 

Perfil dizem respeito a um indivíduo no EEE ou no Reino Unido, tratamo-los como 

dados pessoais. Da mesma forma, quase todos os dados recolhidos das pessoas 

em causa no EEE e Reino Unido no contexto das nossas operações comerciais 

normais são provavelmente considerados dados pessoais. Isto inclui: a) dados 

coletados através de visitas ao ShareThis.com; b) dados coletados de Clientes, 

Editores e parceiros de negócios; e c) dados coletados de empregados e futuros 

empregados. 

Categorias Especiais de Dados Pessoais 

ShareThis não coleta nem processa nenhuma categoria especial de dados pessoais 

com respeito aos sujeitos de dados do Reino Unido ou do EEE, e não criamos 

informações de Perfil de segmentos de audiência de tais consumidores com base 

em categorias especiais de dados pessoais (ou seja, dados que revelem origem 

racial ou étnica, opiniões políticas, crenças religiosas ou filosóficas ou filiação a 

sindicatos, dados genéticos, dados biométricos, dados relativos à saúde ou dados 

relativos à vida sexual ou orientação sexual de uma pessoa natural). 

Base Legal para o Processamento 

A Lei de Proteção de Dados do Reino Unido e o GPDR exigem que as entidades que 

procuram processar dados pessoais tenham uma base legal válida para o fazer. A 

base legal utilizada pela ShareThis inclui: a) consentimento; b) interesse legítimo 

(isto é, quando acreditamos que a nossa necessidade de processar os dados e/ou o 

valor que entregamos pelo processamento de tais dados não é superada pelos 



direitos da pessoa em causa); c) quando necessário para a execução de um 

contrato; e d) onde o processamento é necessário para cumprir com as nossas 

obrigações legais. Procuraremos delinear a nossa base legal para os tipos de 

processamento mais comuns conduzidos pela ShareThis. 

Cookie e Tecnologias de Rastreamento Semelhantes – Procuramos obter autorização 

para a colocação de cookies, pixels e tecnologias de rastreamento similares, 

conforme exigido pela Diretiva ePrivacy, conforme implementada em toda a EEE. 

Como ShareThis não tem relacionamentos diretos com usuários da Internet em 

muitos casos, pedimos aos Editores e outros parceiros que obtenham um 

consentimento em nosso nome, conforme descrito abaixo.  Onde colocamos 

diretamente cookies (por exemplo, via ShareThis.com) nós obtemos diretamente o 

consentimento dos sujeitos dos dados que nós identificamos como sendo do EEE 

ou de outro lugar onde o consentimento é necessário. 

Dados de Utilização e Informações de Perfil – Enquanto obtemos um consentimento 

para nossa colocação de cookies como descrito acima, ShareThis processa Dados 

de Uso e Informações de Perfil sob nosso legítimo interesse. Para efeitos de 

clareza, quando estes dados são utilizados para fins analíticos, publicidade 

direcionada, medição ou relatórios, também os processamos através de interesse 

legítimo. Para oferecer transparência adicional, procuramos mencionar alguns 

destes casos de uso nos consentimentos obtidos para cookies e pixels. 

Dados do Site – Coletamos dados pessoais através do ShareThis.com. Quando esses 

dados são fornecidos para o ShareThis (por exemplo, através do preenchimento de 

um formulário online), nós os consideramos ou Dados de Conta e/ou dados 

coletados de acordo com uma Relação de Negócios que são descritos abaixo. Onde 

colocamos cookies através do site, usamos o consentimento. Onde os dados são 

recolhidos automaticamente (por exemplo, ficheiros de registo contendo 

endereços IP), processamos esses dados através do nosso interesse legítimo e para 

manter o website e ajudar-nos a um melhor trabalho de personalização do website 

para os interesses dos visitantes. 

Dados de Conta e Relacionamentos Comerciais – Exigimos a alguns Editores que criem 

uma Conta com ShareThis. Da mesma forma, mantemos contas contendo dados 

pessoais com a maioria dos fornecedores que prestam serviços ao ShareThis, 

nossos clientes, nossos funcionários e nossos parceiros de negócios. Se fores 

funcionário de uma dessas entidades, ShareThis pode ter seus dados pessoais 

incluindo seu nome, seu e-mail do trabalho ou seu contacto telefónico do trabalho. 



Para os sujeitos dos dados localizados no EEE ou Reino Unido, processamos estes 

dados sob a base legal da necessidade contratual. Em outras palavras, precisamos 

processar esses dados a fim de honrar os termos do contrato entre ShareThis e a 

Editora, Cliente, fornecedor, Etc. Isto inclui a manutenção de uma conta e 

credenciais de login, fins de faturamento e pagamento, comunicação com a outra 

parte e atendimento de pedidos. Quando procurámos comercializar produtos e 

serviços adicionais a estas entidades, fá-lo-emos através de interesse legítimo, a 

menos que a lei aplicável dite que utilizemos o consentimento (por exemplo, para 

e-mail marketing). 

Objetivos Gerais – Há uma série de instâncias onde ShareThis processa dados 

pessoais que são distintos das descrições fornecidas acima. Por exemplo: 

Conformidade Legal e Regulatória – Como a maioria das empresas, ShareThis irá 

processar dados a fim de cumprir a lei, cooperar com pedidos de autoridades 

legais competentes, como a polícia, e para pagar impostos. A base legal para este 

tipo de processamento é necessária para que a ShareThis possa cumprir as nossas 

obrigações legais e regulamentares. 

Cumprimento das obrigações legais – Para fazer cumprir nossos termos e 

condições, proteger nossa propriedade intelectual e/ou os direitos de terceiros, 

ShareThis processa dados pessoais nestas instâncias através de nosso legítimo 

interesse. Isto pode incluir a obtenção de aconselhamento e a condução de 

procedimentos legais. 

Venda e promoção do nosso negócio – ShareThis pode optar por conduzir, avaliar 

e/ou promover a venda do nosso negócio através do nosso legítimo interesse. 

Dados Agregados – Quando agregamos dados e removemos identificadores digitais 

(por exemplo, identificadores de cookies), podemos utilizar esses dados para fins 

de pesquisa interna, marketing e análise estatística. 

Controlador de dados 

ShareThis é geralmente um Controlador de dados com respeito aos dados 

processados, como descrito acima. Quando o GDPR ou a Lei de Proteção de Dados 

do Reino Unido se aplica a Dados de Utilização e Informações de Perfil e 

partilhamos estes dados com os nossos Clientes, os nossos Clientes são 



controladores independentes em relação ao processamento desses dados e 

processam-nos de acordo com as suas próprias políticas de privacidade. ShareThis 

é também o controlador dos dados que ele coleta via ShareThis.com. 

Processadores de Dados 

ShareThis também tem uma série de agentes e prestadores de serviços que 

operam como processadores de dados em nome da ShareThis. Estes agentes e 

prestadores de serviços só podem utilizar os dados conforme especificamente 

dirigido pelo ShareThis e apenas para fornecer os serviços solicitados por nós. Eles 

também são contratualmente obrigados a processar os dados com segurança e 

sob obrigações de confidencialidade. 

Direitos do Sujeito dos Dados da UE e do Reino Unido 

Onde o GDPR ou a Lei de Proteção de Dados do Reino Unido se aplica, tais sujeitos 

de dados têm certos direitos, incluindo: a) O direito a ser informado sobre os tipos 

de dados a serem tratados e a base legal para o tratamento; b) o direito de acesso 

e de visualização os dados em processamento; c) o direito de retificação, para fazer 

correcções aos dados sujeitos a tratamento; d) o direito de apagar dados; e) o 

direito de restringir o processamento de dados; f) o direito de portabilidade dos 

dados; g) o direito de oposição ao tratamento de dados e f) o direito de não estar 

sujeito a decisões automatizadas. Alguns destes direitos aplicam-se apenas em 

determinadas circunstâncias e dependem da base legal em que se baseiam para 

processar os dados. Como exemplo, o direito de objeção se aplica ao 

processamento que é realizado porque é necessário para nossos legítimos 

interesses e somente se não pudermos demonstrar motivos legítimos imperiosos 

que se sobreponham aos seus direitos, interesses e liberdades. O mesmo direito 

não se aplica ao processamento que é necessário para que possamos cumprir com 

nossas obrigações legais ou para executar um contrato consigo. Como a Lei de 

Proteção de Dados do Reino Unido e o GDPR definem os dados pessoais de forma 

ampla, estes direitos podem se estender aos dados pessoais que colocamos nos 

cookies ou tecnologias de seguimento semelhantes. 

Quando o processamento for baseado no seu consentimento, de acordo com o 

GPDR e a Lei de Proteção de Dados do Reino Unido (conforme o caso), você pode 

retirar esse consentimento a qualquer momento, embora qualquer processamento 

anteriormente realizado ainda seja legal. Para exercer os seus direitos ou se tiver 

alguma dúvida sobre estes direitos, pode escrever-nos 



para privacy@sharethis.com. Procuraremos responder a quaisquer pedidos para 

exercer os seus direitos no prazo de um mês a partir do momento em que forem 

feitos, embora este período possa ser prolongado em alguns casos, caso em que o 

informaremos antes da expiração do período de um mês. 

Também tens o direito de apresentar reclamações à autoridade de supervisão na 

sua jurisdição. Uma lista das autoridades de supervisão no EEE pode ser 

encontrada aqui: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.  

Como ShareThis interage com nossos Editores sobre o cumprimento do GPDR 

e a Proteção de Dados do Reino Unido 

Se estás no Espaço Económico Europeu, pode estar familiarizado com sites que lhe 

pedem autorização para o uso de cookies e tecnologias semelhantes. Se está no 

Reino Unido, pode ver avisos de consentimento semelhantes que pertencem à Lei 

de Proteção de Dados do Reino Unido. Onde os aplicativos ShareThis são usados 

para processar dados pessoais dos sujeitos de dados em lugares onde um aviso 

e/ou consentimento é necessário, nossos Editores são obrigados a notificá-lo sobre 

o uso dos aplicativos ShareThis, mencionar ShareThis como um terceiro que 

processa seus dados pessoais e pedir-lhe para consentir com tal processamento, 

bem como a colocação de cookies. 

Transferências transfronteiriças de dados pessoais da UE ou Reino Unido 

Geralmente processamos dados nos Estados Unidos. Quando partilhamos dados, 

fornecemos dados a empresas globalmente. Em cada caso, temos salvaguardas 

que permitem que essas transferências aconteçam de forma a garantir que os 

dados sejam tratados de acordo com a lei aplicável.  

Quando transferimos dados pessoais para fora do EEE ou Reino Unido, a menos 

que o destinatário ou local para o qual os dados são transferidos tenha sido 

aprovado pela autoridade adequada de modo a proporcionar um nível adequado 

de proteção de dados pessoais, estabelecemos medidas para assegurar que a 

transferência esteja em conformidade com a lei de proteção de dados aplicável e 

que os dados pessoais que são transferidos sejam devidamente salvaguardados. 

Quando iniciamos relações comerciais que envolvem a transferência de dados 

pessoais da UE para os Estados Unidos, estabelecemos mecanismos de 
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transferência razoáveis, como as cláusulas contratuais padrão da UE com o 

destinatário. Mais informações sobre transferências internacionais de dados sob o 

GPDR podem ser encontradas em https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-

protection/international-dimension-data-protection_en.  Se solicitado, podemos 

disponibilizar uma cópia de tais salvaguardas, conforme exigido pelo GPDR. 

Responsável pela Protecção de Dados e Representante 

ShareThis nomeou um responsável pela proteção de dados para supervisionar 

nossas atividades relacionadas ao processamento de dados pessoais e para 

responder às solicitações, conforme necessário.  O nosso Encarregado de Proteção 

de Dados (DPO) pode ser contactado da seguinte forma: Vincent Potier (ShareThis 

DPO): dpo@sharethis.com  

O representante ShareThis na UE é: ShareThis UK Limited of 10 John Street, London 

WC1N 2EB, UK.       

 

A LGPD e Seus Direitos como Sujeito de Dados no Brasil 

Se está localizado no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais Brasileira 

(LGPD) se aplica ao nosso processamento de dados pessoais. A LGPD concede 

àqueles localizados no Brasil um conjunto de direitos de privacidade claros e impõe 

responsabilidades à ShareThis enquanto processamos os dados pessoais dos 

sujeitos dos dados localizados no Brasil. A política de privacidade ShareThis 

delineia como e porquê ShareThis processa dados pessoais. Esta seção foi 

projetada para fornecer mais informações sobre como ShareThis adere ao LGPD e 

seus direitos como um sujeito de dados localizado no Brasil. 

Informações Adicionais 

Definição de Dados Pessoais 

Como o GDPR, o LGPD define os dados pessoais de forma ampla. Como tal, quando 

os Dados de Utilização e/ou Informações de Perfil dizem respeito a um indivíduo no 

Brasil, tratamo-los como dados pessoais. Da mesma forma, quase todos os dados 

recolhidos das pessoas em causa no EEE e Reino Unido no contexto das nossas 

operações comerciais normais são provavelmente considerados dados pessoais. 
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Isto inclui: a) dados coletados através de visitas ao ShareThis.com; b) dados 

coletados de Clientes, Editores e parceiros de negócios; e c) dados coletados de 

empregados e futuros empregados, conforme o caso. 

 

Categorias Especiais de Dados Pessoais 

ShareThis não coleta nem processa nenhuma categoria especial de dados pessoais 

com respeito aos sujeitos de dados no Brasil. 

 

Base Legal para o Processamento 

O LGPD exige que as entidades que procuram processar dados pessoais tenham 

uma base legal válida para o fazer. A base legal utilizada pela ShareThis inclui: a) 

consentimento; b) interesse legítimo (isto é, quando acreditamos que a nossa 

necessidade de processar os dados e/ou o valor que entregamos pelo 

processamento de tais dados não é superada pelos direitos da pessoa em causa); 

c) quando necessário para a execução de um contrato; e d) onde o processamento 

é necessário para cumprir com as nossas obrigações legais. 

Direitos do Sujeito dos Dados no Brasil 

Onde o LGPD se aplica, tais sujeitos de dados têm certos direitos, incluindo: a) O 

direito a ser informado sobre os tipos de dados a serem tratados e a base legal 

para o tratamento; b) o direito de acesso e de visualização os dados em 

processamento; c) o direito de retificação, para fazer correcções aos dados sujeitos 

a tratamento; d) o direito de apagar dados; e) o direito de restringir o 

processamento de dados; f) o direito de portabilidade dos dados; g) o direito de 

oposição ao tratamento de dados e f) o direito de não estar sujeito a decisões 

automatizadas. Alguns destes direitos aplicam-se apenas em determinadas 

circunstâncias e dependem da base legal em que se baseiam para processar os 

dados. Se está localizado no Brasil e tem alguma dúvida sobre como ShareThis 

implementa estes direitos, por favor envie um e-mail para privacy@sharethis.com. 

 

O CCPA e os seus direitos como Titular dos Dados da 

Califórnia 



Apartir de 1 de janeiro de 2020, a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia 

(CCPA) fornece proteções adicionais de privacidade para os titulares dos dados e 

usuários da Califórnia, incluindo: 

• o direito de ver quais dados temos sobre si, seu computador ou 

dispositivo (ou seja, o direito de saber), 

• o direito de apagar os dados que temos sobre si, o seu computador ou 

dispositivo (ou seja, o direito de apagar), e 

• o direito de não permitir a venda de dados sobre si, seu computador 

ou dispositivo a determinados terceiros (ou seja, o direito de não 

permitir a venda de suas informações). 

O CCPA define as informações pessoais de forma ampla. E como tal, quase toda a 

informação que recolhemos na web é considerada informação pessoal no âmbito 

do CCPA. O titular dos dados da Califórnia pode enviar um e-mail para 

privacy@sharethis.com para exercer esses direitos de visitar nossa página de 

acesso aos dados do sujeito em CCPA GDPR Pedido de Acesso aos Dados do 

Sujeito. O titular dos dados da Califórnia também pode ligar para a nossa linha 

gratuita de privacidade CCPA pelo número 1-800-272-1765. 

Nós não tratamos os usuários que exercem qualquer um dos direitos acima 

mencionados de forma diferente. No entanto, podemos não ser capazes de honrar 

um direito se isso violar a lei aplicável. ShareThis não vende dados coletados 

através de nosso site ou os dados que usamos para operar nosso negócio. 

Entretanto, transferimos informações pessoais coletadas através das Aplicações 

ShareThis Publisher para terceiros e, como tal, somos considerados como tendo 

vendido dados durante os últimos doze meses sob a lei da Califórnia, incluindo 

quaisquer dos Dados de Uso, Informações de Perfil e/ou segmentos de audiência. 

Seus direitos de acesso e eliminação de dados na Califórnia 

A Lei de Privacidade dos Consumidores da Califórnia (CCPA) prevê certos direitos 

para os consumidores da Califórnia – a incluir o direito de conhecer as informações 

pessoais que possamos ter sobre si, e o direito de apagar essas 

informações.  ShareThis está comprometida com a transparência, e queremos que 

os consumidores da Califórnia tenham acesso a informações pessoais que 

possamos ter sobre eles e/ou os dispositivos que eles possam usar para acessar a 

Internet.  Geralmente pedimos apenas as informações mínimas necessárias para 

nos ajudar a processar um pedido de acesso ou eliminação de um assunto e 
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manteremos as informações relativas ao seu pedido durante até dois anos. Se és 

um cliente do ShareThis com um login e senha para a plataforma ShareThis, 

pedimos que primeiro direciones seu pedido para a pessoa ou pessoas em sua 

organização que administra o relacionamento com o ShareThis. 

Se desejar fazer um pedido de acesso ou eliminação CCPA, envie um e-mail 

para privacy@sharethis.com. O titular dos dados da Califórnia também pode ligar 

para a nossa linha gratuita de privacidade CCPA pelo número 1-800-272-1765. 

Se fizeres um pedido de acesso de assunto como definido nesta política, tens o 

direito de ver e excluir as informações pessoais que temos sobre si, incluindo 

quaisquer identificadores digitais, como IDs de cookies e IDs de publicidade móvel 

que o ShareThis pode armazenar. Confirmaremos o seu pedido no prazo de 10 dias 

e faremos uma tentativa de boa fé para cumprir o seu pedido no prazo de 45 dias. 

Sob a CCPA, o seu pedido para ver as informações pessoais que temos sobre si 

pode incluir: (1) informações pessoais específicas que possamos ter sobre si; (2) 

categorias de informações pessoais que coletamos sobre si; (3) categorias de 

fontes a partir das quais as informações pessoais são coletadas; (4) categorias de 

informações pessoais que vendemos ou divulgamos para um fim comercial sobre 

si; (5) categorias de terceiros a quem a informação pessoal foi vendida ou divulgada 

para um fim comercial nos termos do CCPA; e (6) a finalidade comercial ou de 

negócios da recolha ou venda de informações pessoais. A maior parte desta 

informação é descrita, pelo menos em geral, na nossa política de privacidade. 

Verificação de Acesso e Pedidos de Eliminação de Assunto de Dados 

Podemos tomar medidas para verificar o seu pedido e exigir que demonstres ou 

atestes através de declaração juramentada que é proprietário ou controla o 

computador ou dispositivo a partir do qual estás fazendo tais pedidos – 

particularmente quando estás a procura de acesso ou exclusão de informações 

pessoais pseudônimas, tais como identificadores digitais. 

Cumpriremos os pedidos que pudermos verificar desde que não estejamos 

proibidos de o fazer pela lei aplicável e/ou a informação não nos seja essencial para 

efeitos de faturação, prevenção de fraudes ou segurança. Partilharemos a(s) 

nossa(s) razão(ões) para negarmos o seu pedido no caso de não podermos 

satisfazê-lo. Se não conseguirmos atender ao seu pedido de exclusão, podemos 

convidá-lo a fazer um pedido de exclusão em nossa política de privacidade. 

enviae-mailpara:privacy@ShareThis.com


Pedidos de Acesso e Exclusão feitos através de Agentes Autorizados 

Podes fazer uma solicitação de acesso ou eliminação através de um agente 

autorizado, fazendo com que tal agente siga o processo abaixo. Por favor, note que 

solicitaremos a qualquer agente autorizado que demonstre ter sido autorizado por 

si para fazer um pedido em seu nome. E iremos verificar o seu pedido e/ou 

solicitar-lhe que preencha uma declaração juramentada, conforme descrito acima. 

Solicitamos que qualquer agente autorizado nos forneça detalhes de contato, como 

endereço de e-mail e contacto telefónico, para que possamos garantir uma 

resposta oportuna ao consumidor. 

Métrica da CCPA para 2020 

De acordo com o Regulamento CCPA 999.317(g), ShareThis informa-o da seguinte 

métrica: 

a. O número de pedidos CCPA para informação que ShareThis recebeu, cumpriu 

totalmente ou em parte e recusou em 2020: 9, 8, 1. 

b. o número de pedidos CCPA para eliminação que ShareThis recebeu, cumpriu 

totalmente ou em parte e recusou em 2020: 57, 57 e 0 

c. O número de pedidos CCPA para exclusão que ShareThis recebeu através do 

nosso formulário de e-mail, cumpriu totalmente ou em parte e recusou em 2020: 1, 

1 e 0. 

d. O número médio de dias em que ShareThis respondeu substancialmente a 

pedidos para informação, pedidos para eliminação e pedidos para exclusão: 10, 8 e 

6 

e. O número de pedidos para exclusão que recebemos através da página de 

exclusão ShareThis ou páginas de exclusão na indústria, a nível mundial, em 2020 

foi de 18,887,357 e tudo resultou na colocação em tempo real de um cookie de 

exclusão pela ShareThis, como descrito nesta política de privacidade. 

 

Partilha ou Divulgação de Dados, Destinatários dos Seus 

Dados 

1. Nossos Clientes 

Partilhamos dados de uso, informações de perfil e/ou segmentos de audiência para 

fins de marketing e publicidade: 



• Anunciantes; 

• Editores; 

• Agências de publicidade e balcões de negócios de agências que 

operam plataformas tecnológicas concebidas para veicular anúncios 

em websites e outras formas de mídia digital; 

• Balcões de agências de negócios; 

• Plataforma de gerenciamento de dados que ajuda anunciantes e 

editores a organizar dados sobre usuários da Internet; 

• Empresas de investimento e instituições financeiras que procuram 

compreender melhor como os consumidores utilizam a Internet; 

• Fornecedores de serviços gráficos de dispositivos que ligam diferentes 

identificadores online a um único utilizador; 

• Fornecedores de tecnologia publicitária que automatizam a entrega de 

anúncios em websites e outras formas de mídia digital; 

• Empresas de pesquisa que procuram compreender melhor as 

percepções dos consumidores; 

• Corretores de dados e outros parceiros de dados. 

(todos, nossos “Clientes”) para os fins listados na secção ‘Coleta e Utilização de 

Dados’. 

Quando a GPDR se aplica a Dados de Utilização e Informações de Perfil e 

partilhamos estes dados com os nossos Clientes, os nossos Clientes são 

controladores independentes em relação ao processamento desses dados e 

processam-nos de acordo com as suas próprias políticas de privacidade. 

Os clientes podem partilhar os dados que processam com outros terceiros que não 

sejam mencionados nesta Nota de Privacidade, de acordo com as suas próprias 

políticas de privacidade.   Como exemplo, podem utilizar fornecedores de serviços 

de terceiros para exibir publicidade ou outros conteúdos em seu nome.  

Por favor, reveja algumas das políticas de privacidade dos nossos clientes para 

obter mais informações: 

LiveRamp: https://liveramp.com/privacy/ 

AppNexus: https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy 

Eyeota: https://www.eyeota.com/privacy-policy 

Oracle: https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html 

Lotame: https://www.lotame.com/about-lotame/privacy/ 

https://sharethis.com/privacy/#data-collection
https://sharethis.com/privacy/#data-collection
https://liveramp.com/privacy/
https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy
https://www.eyeota.com/privacy-policy
https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html
https://www.lotame.com/about-lotame/privacy/


Nielsen: https://www.nielsen.com/ssa/en/legal/privacy-policy/ 

Retargetly: https://retargetly.com/privacy-policy 

1plusX: https://www.1plusx.com/privacy-policy/ 

AptivIO: https://aptiv.io/privacy-policy 

Dunn & Bradstreet: https://www.dnb.com/ca-en/utility-pages/privacy-policy.html 

2. Outros agentes e prestadores de serviços de terceiros 

Partilhamos os dados descritos neste Aviso de Privacidade com agentes de 

confiança com instalações de armazenamento e processamento de dados, tais 

como Amazon Web Services, que são obrigados por contrato a processar dados 

apenas de acordo com nossas instruções por escrito e exigimos que eles usem os 

dados apenas para fins de prestação de serviços para nós e para implementar 

controles de segurança e para manter a confidencialidade dessas informações. 

Aqui estão as categorias de prestadores de serviços utilizadas pelo ShareThis: 

• Provedores de armazenamento de dados em nuvem, tais como 

Amazon Web Services; 

• Fornecedores de sistemas de faturação ao cliente; 

• Provedores de serviços de e-mail oferecendo ferramentas para o 

envio de e-mails em nosso nome; 

• Fornecedores de análises de sites, como o Google Analytics; 

• Fornecedores de software de gestão de relacionamento com o cliente; 

• Fornecedores que nos assistem com auditorias legalmente exigidas; 

• Programadores de computadores de terceiros ajudando a garantir 

que nossos sistemas estejam operando corretamente; 

• Vendedores de bilhetes de emprego ajudando-nos a registar 

problemas e a depurar; e 

• Fornecedores de segurança. 

3. Retenção de dados 

Definimos políticas de retenção para diferentes tipos de dados pessoais. Só 

retemos dados durante o tempo necessário para a finalidade para a qual os 

processamos e apenas enquanto permanecerem relevantes, a menos que 

precisemos de os reter porque somos obrigados a fazê-lo por lei, para defender e 

exercer reivindicações, ou por razões regulamentares. 

3.1 Dados de uso, informações de Perfil e Dados Coletados via ShareThis.com 

https://www.nielsen.com/ssa/en/legal/privacy-policy/
https://retargetly.com/privacy-policy
https://www.1plusx.com/privacy-policy/
https://aptiv.io/privacy-policy
https://www.dnb.com/ca-en/utility-pages/privacy-policy.html


Retemos dados de uso e informações de perfil por até 13 meses a partir da data de 

coleta para publicidade direcionada, e por até 36 meses para insights e análises. 

Também retemos dados coletados via ShareThis.com por até 36 meses para 

análise e para garantir que nosso site funcione corretamente. 

Podemos agregar e anonimizar dados para que não possam mais ser ligados a um 

dispositivo ou indivíduo, portanto deixam de ser dados pessoais, e podemos reter 

esses dados por períodos mais longos. 

3.2 Informações da Conta 

Retemos as informações da conta enquanto tiveres uma conta ativa connosco. Se 

não entrastes em nenhum de nossos serviços com seu nome de usuário e senha 

por um período de 14 meses consecutivos, podemos considerar sua conta como 

inativa e excluir suas informações de conta. Isso pode resultar na perda de dados 

que possas ter salvo e não aceitamos responsabilidade por essa exclusão. 

Sempre tens a opção de cancelar sua conta connosco a qualquer momento. Basta 

aceder ao site e carregar em Minha Conta, no topo da página. Carregue em Editar 

Perfil e depois seleccione Desativar Conta e siga as instruções. Também podes 

solicitar a remoção de suas informações de conta enviando um pedido para 

privacy@sharethis.com. 

4. Segurança de Dados 

A segurança das suas informações é uma alta prioridade para o ShareThis. 

Implementámos medidas de segurança padrão da indústria. 

Embora nenhuma transmissão de dados pela Internet seja garantida como 

totalmente segura, nos esforçámos para proteger seus dados. Pode ser possível a 

terceiros que não estejam sob o controlo de ShareThis interceptar ou aceder a 

transmissões de comunicações privadas de forma ilegal. ShareThis não pode 

assegurar ou garantir a segurança das informações que foram transmitidas por si. 

 
 
 

enviae-mailpara:privacy@sharethis.com


Compromissos com as Normas de Privacidade 

ShareThis promove transparência e controlo para os usuários como membros de 

vários programas de autoregulamentação. ShareThis também participa e certificou 

a sua conformidade com a UE-EUA e Swiss U.S. Estruturas de Privacidade. 

Informações Adicionais 

ShareThis é um membro dos seguintes programas de auto-regulamentação: 

Iniciativa de Publicidade em Rede (Network Advertising Initiative, NAI): 

 

ShareThis adere ao Código NAI de Conduta.  NAI oferece uma plataforma de 

exclusão voluntária online para permitir que os consumidores expressem suas 

escolhas e forneçam informações gerais relacionadas à privacidade e Interesses 

Baseados em Publicidade. 

Aliança de Publicidade Digital - The Digital Advertising Alliance (DAA): 

 

ShareThis adere aos Princípios Autoreguladores da DAA para a Publicidade 

Comportamental Online.  A plataforma de exclusão da DAA oferece ao consumidor 

uma página de escolha para optar por não participar dos serviços de publicidade e 

informações gerais relacionadas com a privacidade. 

 

Aliança Europeia de Publicidade Digital Interativa - European Interactive 

Digital Advertising Alliance’s (EDAA): 

http://www.networkadvertising.org/sites/default/files/nai_code2018.pdf
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising
http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising
http://www.aboutads.info/choices/


 

ShareThis adere aos princípios da Aliança Europeia de Publicidade Digital Interativa 

(“EDAA”).  A plataforma de exclusão da EDAA oferece aos consumidores da União 

Europeia uma página de escolha para optar por não participar dos serviços de 

publicidade e informações gerais relacionadas com a privacidade. 

 

GDPR e Proteção de Privacidade Suíça: 

ShareThis, Inc. está empenhada em proteger os dados e permitir direitos de 

privacidade individuais em cada local onde fazemos negócios. Portanto, cumprimos 

com a GDPR e com a Estrutura de Proteção de Privacidade UE-EUA e Suíça-EUA. 

De acordo com o GDPR, que foi concebido para fortalecer e proteger os direitos de 

privacidade de dados dos indivíduos da UE, ShareThis disponibiliza ferramentas de 

consentimento do usuário (ShareThis é um CMP registrado com o IAB Quadro de 

Transparência e Consentimento), bem como facilita os direitos de dados do usuário 

delineados ao longo deste aviso. 

 
 

Escolha do Usuário e Direitos de Exclusão 

Se não quiseres receber anúncios baseados em dados de uso e informações de 

perfil coletados pelo ShareThis em seu navegador atual, podes alterar e gerenciar 

suas preferências em relação à coleta e ao processamento de dados de uso e 

informações de perfil ao carregar no botão de opção de exclusão do ShareThis 

disponível nesta política de privacidade. Quando o titular dos dados optar pela 

exclusão, ShareThis cessará a transferência de dados sobre seu navegador ou 

dispositivo para terceiros, mas não trata esses usuários de outra forma. 

http://www.youronlinechoices.com/goodpractice
http://www.youronlinechoices.com/goodpractice
http://youronlinechoices.eu/


Se não queres receber anúncios baseados nos dados de uso coletados pelo 

ShareThis qualquer que seja o dispositivo ou navegador usado, deves optar por 

não receber nossos serviços para cada dispositivo e cada navegador da Web.  

 

 

 

 

 

Carregue abaixo para a função “Rastreamento de Limite” em dispositivos 

móveis: 

Instruções do Google para a maioria dos Andróides: Ajuda do Google Play 

Instruções da Apple para iOS versão 6 e superior: Centro de Suporte da Apple 

 

Informações Adicionais 

Mais informações: 

Este processo não significa que vais parar de ver anúncios, mas que os anúncios 

que vês não serão influenciados pelos Dados de Uso coletados e Informações de 

Perfil usadas pelo ShareThis.  

Se tiver alguma dúvida sobre seus direitos de exclusão, pode escrever-nos em 

privacy@sharethis.com. 

Ambiente do navegador: (navegadores de ambiente de trabalho, tablet e 

telemóvel) 

Quando alteras o seu consentimento ou optas por não participar, um cookie de 

não participação será colocado no seu navegador. Devemos manter o cookie de 

exclusão em seu navegador a fim de reconhecê-lo como tendo optado por excluir-

se de nosso serviço. O ShareThis que exclui o cookie é como qualquer outro cookie; 

portanto, se limpas esse cookie do seu navegador, usas um navegador de internet 

diferente, ou usas um novo computador para acessar a internet, deves passar pelo 

processo novamente. 

Exclusão de Recolha e Partilha de Dados 

https://support.google.com/googleplay/answer/3405269
https://support.apple.com/en-us/HT202074
enviae-mailpara:privacy@sharethis.com
https://sharethis.com/pt/opt-out-of-data-collection/


Também podes optar por não participar, visitando os seguintes links. 

Iniciativa de Publicidade em Rede (“NAI”) Plataforma de Exclusão 

Aliança de Publicidade Digital (“DAA”) Plataforma de Exclusão 

Aliança Europeia Interactiva de Publicidade Digital (“EDAA”) Plataforma de Exclusão 

A extensão do navegador Ghostery também é uma boa ferramenta para ver uma 

lista de todos os cookies de terceiros em cada site que visitas e permite que optes 

seletivamente por não participar. 

Nota: 

As ferramentas de exclusão acima são atualmente baseadas em cookies, ou seja, 

inserem um cookie no seu navegador que nos diz que optaste por não participar. 

Isto significa que a exclusão só funcionará se o seu browser estiver configurado 

para aceitar cookies de terceiros. Se o seu browser estiver configurado para rejeitar 

automaticamente os cookies ou se remover todos os cookies do seu browser, o 

mecanismo de exclusão não funcionará uma vez que não veríamos um cookie de 

exclusão no seu browser. 

Tenha também em mente que os cookies são baseados em navegadores, portanto, 

se mudares de navegador, sistemas operacionais ou computadores, precisarás 

optar por não participar novamente. 

Ambiente móvel: 

Embora os métodos de exclusão descritos acima frequentemente funcionem para 

a navegação na Web móvel, eles são baseados em cookies e, portanto, são menos 

confiáveis em ambientes de “aplicações” móveis que podem não aceitar cookies de 

publicidade baseados em interesses. 

Em vez disso, normalmente podes optar por não participar no nível da plataforma 

móvel através da função “limite de rastreamento de anúncios” dentro das 

configurações, como descrito abaixo. Embora não coletámos dados de aplicações 

móveis para publicidade baseada em interesses, nós ou terceiros com quem 

http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/
https://www.ghostery.com/products/


trabalhámos podem usar esses dados coletados por outros na veiculação de 

anúncios baseados em interesses. 

A maioria dos utilizadores de Android: 

Para utilizar a opção “exclusão de publicidade baseada em interesses”, siga as 

instruções fornecidas pelo Google aqui: Ajuda do Google Play. 

Observe que esta é uma configuração de dispositivo e irá desativar anúncios 

baseados em juros de todos os provedores, e não apenas para ShareThis. 

usuários do iOS:  (versão 6 e superior) 

Para utilizar a opção “Rastreamento de Limite”, siga as instruções fornecidas pela 

Apple aqui: Centro de Suporte Apple. 

Observe que esta é uma configuração de dispositivo e irá desativar anúncios 

baseados em juros de todos os provedores, e não apenas para ShareThis. 

Não Rastreie: 

Também podes parar a coleta de seus dados de uso usando a função “não 

rastrear” do seu navegador. ShareThis reconhece estes sinais de não-rastreio do 

seu navegador. Como exigido por lei, ou quando podemos verificar que tais sinais 

são emitidos por si e não definidos por defeito pelo seu browser, considerá-los-

emos como uma indicação de que optou por não o fazer. 

Transferência Posterior/Protecção de Privacidade: 

O ShareThis está em conformidade com os EUA. Estrutura do Escudo de Proteção 

da Privacidade e os Estados Unidos da América. Estruturas de Escudo de Proteção 

da Privacidade, conforme estabelecido pelo Departamento de Comércio dos EUA 

em relação à coleta, uso e retenção de informações pessoais transferidas da União 

Europeia e do Reino Unido e / ou Suíça para os Estados Unidos, com base no 

Escudo de Proteção da Privacidade. O Escudo de Proteção da Privacidade é 

administrado pelo Departamento de Comércio dos EUA em relação à coleta, uso e 

retenção de informações pessoais de países membros da União Européia, bem 

como da Suíça e do Reino Unido. ShareThis certificou que adere aos Princípios de 

https://support.google.com/googleplay/answer/3405269
https://support.apple.com/en-us/HT202074


Proteção de Privacidade de Aviso, Escolha, Responsabilidade pela Transferência, 

Segurança, Integridade de Dados e Limitação de Propósito, Acesso e Recurso, 

Execução e Responsabilidade. Se houver qualquer conflito entre as políticas desta 

nota de privacidade e os Princípios do Escudo de Proteção da Privacidade, os 

Princípios do Escudo de Proteção da Privacidade deverão reger. Para saber mais 

sobre o programa do Escudo de Proteção da Privacidade, e para ver nossa página 

de certificação, visite https://www.privacyshield.gov. 

No contexto de uma transferência posterior, ShareThis é responsável pelo 

processamento dos dados pessoais que recebe sob Escudo de Proteção da 

Privacidade e, posteriormente, transfere para um terceiro agindo como um agente 

em seu nome. ShareThis permanecerá responsável sob os princípios do Escudo de 

Proteção da Privacidade se seu agente processar tais dados pessoais de forma 

inconsistente com os princípios do Escudo de Proteção da Privacidade, a menos 

que o ShareThis prove que não é responsável pelo evento que deu origem ao dano. 

Em conformidade com os Princípios do Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA 

e Suíça-EUA, ShareThis compromete-se a resolver reclamações sobre sua 

privacidade e nossa coleta ou uso de suas informações pessoais. Indivíduos da 

União Europeia, do Reino Unido ou da Suíça com perguntas ou reclamações 

relativas a esta nota de privacidade devem primeiro contactar a ShareThis 

diretamente em privacy@sharethis.com. Responderemos à sua queixa no prazo de 

30 dias após a sua recepção. 

Comprometemo-nos ainda a encaminhar reclamações de privacidade não 

resolvidas sob os Princípios do Escudo de Proteção de Privacidade UE-EUA e Suiça 

para BBB EU PRIVACY SHIELD, um provedor alternativo sem fins lucrativos de 

resolução de disputas localizado nos Estados Unidos e operado pelo Council of 

Better Business Bureaus. Se não receber atempadamente o reconhecimento da 

sua queixa, ou se a sua queixa não for tratada de forma satisfatória, visite 

www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ para mais informações e para 

registrar uma reclamação. 

Para disputas residuais que não possam ser resolvidas pelos métodos acima, sob 

circunstâncias limitadas, uma opção de arbitragem obrigatória pode estar 

disponível perante um Painel do Escudo de Proteção da Privacidade. Para saber 

mais sobre o esquema de arbitragem vinculativo do Escudo de Privacidade, por 

favor veja: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction. 

https://www.privacyshield.gov/
enviae-mailpara:privacy@sharethis.com
https://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/
https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction


A Comissão Federal de Comércio tem autoridade de investigação e aplicação sobre 

o nosso cumprimento do Escudo de Proteção da Privacidade.  

Se acreditas que não respeitamos seus direitos ou não tratamos os dados 

corretamente, então nós o encorajamos a entrar em contato diretamente connosco 

e faremos todo o possível para ajudar. 

No entanto, se ainda tiver uma queixa, tem o direito de levantar a questão junto da 

Autoridade Supervisora (ou agência de protecção de dados) do seu país para 

resolução. 

Para qualquer discrepância entre este e o documento original, por favor consulte a 

Política de Privacidade original em inglês. 

 

Contacto  

ShareThis, Inc. 

3000 El Camino Real 

5 Palo Alto Square, Suite 150 

Palo Alto, CA 94306, USA 

privacy@sharethis.com 

Nomeámos um responsável pela proteção de dados para supervisionar as nossas 

atividades relacionadas com o processamento de dados pessoais e para responder 

às solicitações, conforme necessário. O nosso Encarregado de Proteção de Dados 

(DPO) pode ser contactado da seguinte forma:  

Vincent Potier (ShareThis DPO): dpo@sharethis.com 

O representante ShareThis na UE é: ShareThis UK Limited of 10 John Street, London 

WC1N 2EB, UK 

 

Última Atualização 2 de novembro de 2021 
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