
 

Política de Cookies 

A presente Política de Cookies regulamenta a eventual presença e utilização de cookies 

durante a navegação pelo sítio web https://www.andjoy.life/es (adiante e abreviadamente 

designado por, “Sitio” ou a “Página”), os sítios web com os quais o Sítio tem ligação), assim 

como subdomínios ou sítios web (microsites) que conectam com o Sítio, todas elas da 

titularidade de GYM SERVICES ONLINE, S.L. (adiante e abreviadamente designado por, 

“ANDJOY”). 

O acesso a este Sítio e às aplicações da ANDJOY, pode implicar a utilização de cookies e/ou 

outros arquivos de funcionalidade semelhante. Os cookies, são pequenas unidades de 

informação que se armazenam no navegador utilizado por cada Usuário, para que o servidor 

recorde determinada informação sobre a frequência de visitas, conteúdos mais visitados, a sua 

localização geográfica, assim como de outros dados, com o objetivo de otimizar e melhorar a 

navegação do Usuário, permitir-lhe um acesso mais rápido e a resolução de possíveis erros, 

tudo isto sem causar o mais mínimo prejuízo no dispositivo ou equipamento do Usuário. Com 

a navegação pelos Sítios, o Usuário manifesta o seu consentimento à recolha e tratamento de 

dita informação. Os cookies têm, geralmente, uma duração limitada de tempo. Nenhum cookie 

permite que este se possa pôr em contato com o endereço de correio eletrónico ou com 

qualquer outro meio de contato do Usuário. Nenhum cookie pode extrair informação do disco 

rígido do Usuário ou roubar informação pessoal. 

Este Sítio utiliza os seguintes cookies: 

• Cookies de sessão: São um tipo de cookies desenhadas para recolher e armazenar 

dados enquanto o Usuário acede a uma determinada página web. 

 

• Cookies persistentes: São um tipo de cookies em que os dados continuam 

armazenados no terminal e podem ser consultados e tratados durante um período 

definido por parte do responsável do cookie, e que pode ir desde uns minutos a vários 

anos. 

 

• Cookies próprios: São aqueles que se enviam ao equipamento terminal do Usuário 

desde um equipamento ou domínio gerido pelo próprio editor/ responsável da web 

/ANDJOY) e desde o qual se presta o serviço solicitado pelo Usuário. 

 

• Cookies de terceiros: São aqueles que se enviam ao equipamento terminal do Usuário 

desde um equipamento ou domínio que não é gerido pelo editor, mas sim por outra 

entidade que trata os dados obtidos através dos cookies. 

 

• Cookies técnicos: São os estritamente necessários para a utilização do Sítio e para a 

prestação do serviço. Permitem ao Usuário a navegação através do Sítio e a utilização 

das diferentes opções ou serviços que nele existem. 

 

• Cookies de personalização: São aqueles que permitem ao Usuário aceder ao serviço 

com algumas caraterísticas de caráter geral predefinidas em função de uma série de 

critérios no terminal do Usuário, tais como o idioma, o tipo de navegador através do 

qual acede ao serviço, etc. 



 

 

• Cookies de análise: São aqueles que permitem ao responsável dos mesmos (ANDJOY 

ou um terceiro), o acompanhamento e análise do comportamento dos Usuários do 

Sítio. Permitem medir a atividade do Sítio e elaborar perfis de navegação dos Usuários 

do mesmo, com o objetivo de melhorar a nossa oferta de produtos e/ou serviços. 

 

• Cookies publicitários: São aqueles que permitem a gestão, da forma mais eficaz 

possível, dos espaços publicitários que, no caso, o editor haja incluído numa página 

web, aplicação ou plataforma desde a qual presta o serviço solicitado, com base em 

critérios, tais como o conteúdo editado ou a frequência que se consultam os anúncios. 

 

• Cookies de publicidade comportamental: São aqueles que permitem a gestão, da 

forma mais eficaz possível, dos espaços publicitários que, no caso, o editor haja 

incluído numa página web, aplicação ou plataforma desde a qual presta o serviço 

solicitado. Estes cookies armazenam informação do comportamento dos Usuários 

obtida através da observação continuada dos seus hábitos de navegação, o que 

permite desenvolver um perfil específico para mostrar publicidade em função do 

mesmo. 

O Usuário poderá, em qualquer momento, configurar o seu equipamento para aceitar ou 

excluir os cookies que receba desde o modo de preferências ou opções de privacidade do seu 

navegador ou dispositivo. No entanto, se desativar os cookies, a sua navegação pelo Sítio ou 

aplicação pode não ser ótima e algumas utilidades podem não funcionar corretamente. Em 

seguida, indicamos o link onde o Usuário pode desativar os cookies, de acordo com o 

navegador que esteja a utilizar, seguindo as instruções: 

• Internet Explorer 
 

• Mozilla Firefox 
 

• Google Chrome 
 

• Safari 
 

• Opera 
 

Seguidamente, damos-lhe conhecimento dos cookies que utilizamos nos Sítios: 

 

Cookie Descrição Duração 
Fonte 
 

__utma 

Identificação de visitantes 
únicos: Utilizada para 
registar visitantes únicos 
com fins estatísticos e 
analíticos. 

2 anos 
Google 
(Analytics) 

__utmc 
Determinação da sessão do 
visitante: Google Analytics 
utiliza dois cookies para 

Sessão 
Google 
(Analytics) 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank#cookies


 

estabelecer uma sessão. Se 
faltar algum destes dois 
cookies, outra atividade 
inicia o começo de uma nova 
sessão. 

__utmc 

Registo de fontes de tráfego 
e navegação: Utilizado para 
registar como chegou ao 
nosso sítio Web (por uma 
busca de Google, um aviso, 
etc.) e os caminhos que 
segue enquanto navega no 
nosso sítio. Utilizamos esta 
informação para melhorar a 
experiência do usuário em 
futuras atualizações. 

6 meses 
Google 
(Analytics) 

__ga 

Utiliza-se para distinguir 
visitantes únicos conferindo-
lhes um número gerado 
aleatoriamente como 
indentificador de usuário. 

2 anos 
Google 
(Analytics) 

 

Para obter mais informação acerca dos cookies, incluindo como funcionam, geram ou 

eliminam, pode visitar http://www.aboutcookies.org 

ANDJOY, pode atualizar em qualquer momento esta Política de Cookies, entre outros motivos, 

por causa de novas exigências legislativas, regulamentares, ou com a finalidade de a adaptar às 

instruções provenientes da Agência Espanhola de Proteção de Dados, motivo pelo qual te 

convidamos a revê-la de forma regular. A vigência temporária desta Política de Cookies 

coincide, portanto, com o tempo em que permaneça vigente a sua disposição nos Sítios, até 

que sejam modificadas as suas disposições, total ou parcialmente, momento em que entrará 

em vigor a Política de Cookies modificada. 

 

Versão Atualizada Setembro de 2019 



 

Cookies Policy 

The present Cookies Policy regulates the eventual presence and use of cookies while using the 

website https://www.andjoy.life/es (hereafter, "Site" or "Page"), the websites with which the 

Site links, as well as sub-domains or websites (microsites) that are linked to the Site, all of which 

are deemed property of GYM SERVICES ONLINE, S.L. (hereafter, "ANDJOY"). 

Access to this Site and the applications of ANDJOY may imply the use of cookies and/or other 

files of similar functionality. Cookies are small units of information that are stored on the 

browser occupied by each User so that the server retains certain information about the 

frequency of visits, most selected content, geographic location, as well as other data, in order 

to optimise and improve the User's navigation, allow faster access and the resolution of possible 

errors, all done without resulting in damage to the User's device or equipment. By browsing our 

Sites, the User agrees to the collection and processing of such information. Cookies generally 

have a limited duration in time. No cookie permits contact to an email address or any other 

means of contact. No cookie can extract information from the User's hard disk or steal personal 

information. 

This Site uses the following cookies: 

• Session cookies: Cookies designed to collect and store data while the User accesses a 

web page. 

 

• Persistent cookies: Cookies in which the data is stored in the terminal and can be 

accessed and processed during a period defined by the entity responsible for the cookie, 

which can range from a few minutes to several years. 

 

• Own cookies: Cookies that are sent to the User's terminal equipment from a computer 

or domain managed by the editor/owner for the website (/ANDJOY) and from which the 

service requested by the User is provided. 

 

• Third party cookies: Cookies that are sent to the User's terminal equipment from a 

computer or domain that is not managed by the publisher, but by another entity that 

processes the data obtained through cookies. 

 

• Technical cookies: Are those strictly necessary for the use of the Site and for the 

provision of the service. They allow the User to navigate through the Site and use the 

different options or services that exist therein. 

 

• Personalised cookies: Cookies that allow the user to access the service with some 

general characteristics predefined according to a series of criteria in the user's terminal, 

such as language, type of browser used to access the service, etc. 

 

• Analysis cookies: Cookies that allow the person in charge of them (either ANDJOY or a 

third party), the tracking and analysis of the behaviour of the Site’s Users. They allow 

the recording of the activity of the Site and the elaboration of navigation profiles of the 

Users of the Site, in order to improve our offer of products and/or services. 

 



 

• Advertising cookies: Cookies are those that allow the management, in the most efficient 

way possible, of the advertising spaces that, in its case, the publisher has included as 

part of a web page, application or platform from which it provides the requested service, 

based on criteria such as the content edited or the frequency with which the ads are 

shown. 

 

• Behavioural advertising cookies: Cookies are those that allow the management, in the 

most efficient manner possible, of the advertising spaces that, if applicable, the 

publisher has included in a web page, application or platform from which it provides the 

requested service. These cookies store information about the behaviour of the Users 

obtained through the continuous observation of their browsing habits, which allows the 

development of a specific profile to show advertising based on it. 

Users may, at any time, configure their equipment to accept or reject the cookies they receive 

from the preferences or privacy options section of their browser or device. However, if you 

disable cookies, your navigation of the Site or application may not be optimal and some utilities 

may not function properly. Below is the link you can use to disable cookies, depending on the 

browser you are using, by following the instructions: 

• Internet Explorer 
 

• Mozilla Firefox 
 

• Google Chrome 
 

• Safari 
 

• Opera 
 

 

Below, we provide you with a summary of the cookies we use on our sites: 

 

Cookie Description Duration 
Source 
 

__utma 

Identification of Unique 
visitors: Used to register 
Unique visitors for statistical 
and analytical purposes.  

2 years 
Google 
(Analytics) 

__utmc 

Determines the visitor’s 
session: Google Analytics 
uses two cookies to establish 
a session. If one of these two 
cookies is not present, other 
activity starts a new session.  

Session 
Google 
(Analytics) 

__utmc 
Registration of traffic and 
browsing sources: Used to 
register how the visitor has 

6 months 
Google 
(Analytics) 

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-
https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.apple.com/es-es/safari
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies


 

arrived to our website (a 
Google search, an advert, 
etc. ) and the order or course 
of movement taken as they 
browse our site. We use this 
information to improve user 
experience in future 
updates.  

__ga 

Used to differentiate unique 
visitors by giving them a 
number generated randomly 
which provides a user 
indicator. 

2 years 
Google 
(Analytics) 

 

 

For more information about cookies, including how they are used, managed and deleted, 

please visit http://www.aboutcookies.org 

ANDJOY can update this Cookies Policy at any time, among other reasons, for new legislative 

or regulatory requirements, or in order to adapt it to guidelines or instructions issued by the 

Spanish Agency for Data Protection, for which reason we invite you to review this policy on a 

regular basis. The temporary validity of this Cookies Policy coincides, therefore, with the time 

it remains available to you on our Sites, until its clauses or provisions are totally or partially 

modified, at which time the modified Cookies Policy will come into effect.  

 

This version was updated in September 2019 


