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AVISO DE COOKIES
Neste aviso de cookies iremos apresentar informações como nós da ACIPAR
DISTRIBUIDORA usamos cookies. Acreditamos que a privacidade do indivíduo é um
direito humano fundamental. Por isso, apresentamos nosso Aviso de Cookies ao nosso
usuário, para que tenha conhecimento das regras relacionadas à forma como coletamos
e processamos seus dados pessoais.
Os dados pessoais são informações relacionadas ao usuário, as quais podem identificálo, direta ou indiretamente. Nosso site usa cookies para melhorar o desempenho,
oferecer uma experiência de navegação mais agradável e personalizada ao usuário. Nos
casos em que os cookies são utilizados, uma declaração será mostrada em seu
navegador, explicando o uso de todos os cookies e pediremos a sua autorização para a
coleta de todos eles.
O QUE SÃO COOKIES?
Cookie é uma tecnologia que permite um site armazenar pequenas quantidades de
informações que são baixadas do seu navegador ou dispositivo móvel quando você visita
um site ou permite que o site reconheça o seu equipamento.
PORQUE USAMOS COOKIES?
Em determinadas páginas do nosso site, os cookies são usados para nos ajudar a
rastrear seus interesses enquanto você navega na Internet, para que possamos
personalizar mais anúncios relevantes e entender o que é interessante para você.
QUAIS COOKIES USAMOS?

Cookies Essenciais/Estritamente Necessários – Os cookies necessários permitem
que você utilize o nosso site e todos os seus recursos. Sem eles é possível que você não
consiga usar todos os recursos de nosso site. Eles geralmente são definidos apenas em
resposta a ações feitas pelo usuário, o que equivale a uma solicitação de serviços, como
definir suas preferências de privacidade, efetuar login ou preencher formulários. Você
pode configurar seu navegador para bloqueá-los ou alertá-lo sobre esses cookies, mas
algumas partes do site podem não funcionar se você bloquear. Não é necessária a
solicitação do consentimento ao titular de dados pessoais para a utilização desses
cookies, pois não armazenam informações pessoais identificáveis.

Cookies de Desempenho/Cookies de Estatística - Alguns cookies nos ajudam
com o desempenho e design do nosso site. Por exemplo, são coletadas informações
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sobre as páginas mais visitadas e eventuais mensagens de erro recebidas. As
informações coletadas por esses cookies são anônimas. Eles não coletam quaisquer

informações que possam identificá-lo individualmente. Se você não permitir esses
cookies, não saberemos quando você visitou nosso site.
Google Analytics (universal): estamos usando o Google Universal Analytics para
controlar o desempenho de nosso site e verificar as atividades de visitantes, a fim de
adaptar nosso conteúdo de acordo com as expectativas destes.

COMO VOCÊ DESABILITA OS COOKIES?
Ao acessar o site, notificaremos você acerca da habilitação ou não dos cookies,
oportunizando que você possa desabilitá-los.
Caso você queira remover os cookies existentes, você poderá fazê-lo utilizando as
opções do seu navegador. Você pode remover regularmente os cookies do seu terminal,
através do seu navegador. No entanto, esteja ciente de que, se você desabilitar os
cookies no seu navegador, não poderá experimentar completamente algumas de nossas
páginas.
ALTERAÇÕES A ESTE AVISO DE COOKIES
A ACIPAR LIBRIFICANTES pode alterar esta declaração do aviso de cookies conforme
necessário. Se forem feitas alterações no aviso. Verifique esta página periodicamente se
você quiser monitorar as alterações. Se forem realizadas alterações significativas,
notificaremos você.
ENTRE EM CONTATO
Se você tiver dúvidas em relação ao uso de cookies, entre em contato com o nosso
Encarregado pelo tratamento dos Dados Pessoais Rafael Gabardo no seguinte canal:
privacidade@acipar.com.br
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