
O QUE SÃO COOKIES?

Um cookie é um dado que o website solicita ao seu navegador para armazenar no seu
computador ou dispositivo móvel. O cookie permite que o website “lembre” suas ações ou
preferências ao longo do tempo.

A maioria dos navegadores da Internet aceitam cookies; entretanto, os usuários podem
configurar seus navegadores para recusar certos tipos de cookies ou cookies específicos.
Além disso, os usuários podem apagar os cookies a qualquer momento.

POR QUE USAMOS COOKIES? 

Usamos cookies para aprender como você interage com o nosso conteúdo e para melhorar sua

experiência ao visitar o nosso website. Por exemplo, alguns cookies lembram o seu idioma ou

preferências para que você não tenha que efetuar estas escolhas repetidamente sempre que

visitar um dos nossos websites. Também usamos cookies para ajudar com rastreamento de

geolocalização, de modo a apresentar o posto Shell  mais próximo de você.  Além disso, os

cookies permitem que ofereçamos um conteúdo específico, tais como vídeos no(s) nosso(s)

website(s). Podemos empregar o que aprendemos sobre o seu comportamento no(s) nosso(s)

website(s) para oferecer anúncios direcionados em website(s) de terceiros em um esforço para

“reapresentar” nossos produtos e serviços para você.

TIPOS DE COOKIES

De acordo com a entidade que os administra:

 Cookies próprios:

 Cookies técnicos: permitem ao usuário navegar por uma página web, plataforma ou

aplicativo e utilizar as diferentes opções ou serviços existentes nos mesmos.

 Cookies  de  personalização: permitem  ao  usuário  acessar  o  serviço  com  algumas

características gerais predefinidas com base em uma série de critérios no terminal do

usuário,  como  o  idioma,  o  tipo  de  navegador  pelo  qual  o  serviço  é  acessado,  a

configuração regional de onde você acessa o serviço etc.

 Cookies  de  análise: permitem  ao  seu  responsável  monitorizar  e  analisar  o

comportamento  dos  utilizadores  dos  sites  aos  quais  estão  ligados.  A  informação

recolhida através deste tipo de cookies é utilizada para medir a atividade codos sites,

aplicação ou plataforma e para criar perfis de navegação dos utilizadores dos referidos

sites, aplicações e plataformas, de forma a introduzir melhorias em função da análise

da utilização dados feitos pelos usuários do serviço.

 Cookies  publicitários:  Permitem  a  gestão,  da  forma  mais  eficiente  possível,  dos

espaços  publicitários  que,  se  for  caso  disso,  o  editor  incluiu  numa  página  web,

aplicação ou plataforma a partir da qual é prestado o serviço solicitado com base em

critérios como o conteúdo editado ou com que frequência os anúncios são exibidos.

 Cookies publicitários comportamentais: Permitem a gestão, da forma mais eficiente

possível, dos espaços publicitários que, se for caso disso, o editor incluiu numa página

web, aplicação ou plataforma a partir da qual é prestado o serviço solicitado. Estes

cookies  armazenam informações sobre o comportamento dos utilizadores,  obtidas



através  da  observação  contínua  dos seus  hábitos  de navegação,  o  que permite  o

desenvolvimento de um perfil específico para apresentar publicidade a partir dele.

 Cookies  de  terceiros: são  aqueles  que  são  enviados ao equipamento terminal  do

Usuário desde um computador ou domínio que não é gerenciado pelo editor, mas por

outra entidade que processa os dados obtidos por meio de cookies. Tipos de cookies

de terceiros:

 Cookies de balanceamento de carga:  são usados  para coletar dados que ajudam a

regular,  dividir  e gerenciar o congestionamento do servidor. Eles são considerados

necessários  para  a  comunicação  na  rede.  Eles  apenas  identificam  um  servidor,

portanto, não contêm dados pessoais.

 Cookies  para  personalizar  a  interface  do usuário: são usados,  entre  outros,  para

indicar  o  idioma  preferido  ou  formato  de  conteúdo.  Eles  não  exigem  nenhum

identificador específico, portanto, não constituem informações pessoais.

De acordo com o período em que permanecem ativados:

 Cookies de sessão:  são cookies temporários que permanecem no arquivo de cookies

do seu navegador até que você saia do site, portanto, nenhum é gravado no disco

rígido do usuário. As informações obtidas por meio desses cookies são utilizadas para

analisar os padrões de tráfego da web. Em última análise, isso nos permite oferecer

uma melhor experiência para aprimorar o conteúdo e facilitar seu uso.

 Cookies permanentes: são armazenados no disco rígido e nosso site os lê sempre que

o usuário faz uma nova visita. Um cookie permanente pode ser acessado e processado

durante um período definido pelo responsável pelo cookie, após essa data ele deixará

de funcionar.

COMO REJEITO O COOKIES

Você pode escolher rejeitar ou bloquear todos ou tipos específicos de cookies configurados

através da sua visita ao website Vallitech ao clicar nas preferências de cookies nos nosso(s)

website(s). Você pode modificar as suas preferências para website Vallitech e/ou os websites

de terceiros alterando as configurações do seu navegador. Favor observar que a maioria dos

navegadores  aceitam cookies  automaticamente.  Portanto,  se  você  não quiser  que cookies

sejam  utilizados,  você  talvez  tenha  que  apagar  ou  bloquear  cookies  ativamente.  Se  você

rejeitar a utilização de cookies, você poderá visitar o nosso website, mas algumas das funções

poderão não funcionar corretamente. Você também poderá visitar www.allaboutcookies.org

para mais detalhes sobre como apagar ou rejeitar cookies e para obter informações adicionais

sobre cookies em geral. Ao utilizar o nosso website sem apagar ou rejeitar alguns ou todos os

cookies,  você concorda que podemos posicionar  aqueles cookies que você não apagou ou

rejeitou nos seus dispositivos.


