POLÍTICA DE COOKIES
Para operar este site, a PLASTILIT utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes
para coletar determinadas informações sobre os visitantes. De modo a assegurar aos
visitantes a devida transparência no que se refere aos procedimentos envolvidos, a
presente Política de Cookies (“Política”) tem por objetivo esclarecer quais dados são
coletados enquanto executada a navegação pelo site, para quais finalidades, dentre
outras informações necessárias ao completo conhecimento do visitante e que lhe
possibilidade a tomada de suas decisões.
O que são cookies e para que servem?
São pequenos arquivos que podem ser armazenados e acessados a partir do seu
dispositivo (fixo ou móvel) pelos sites que você visita e que são amplamente utilizados
no funcionamento destes para aumentar sua eficiência, além de fornecer informações
aos seus mantenedores.
De modo geral, a função dos cookies é armazenar informações como registros ou
atividades praticadas pelo visitante dentro do site e podem ser atualizados todas as
vezes em que o site for acessado.
São utilizados pela PLASTILIT para entender as preferências do visitante ao navegar,
possibilitando o aperfeiçoamento das funcionalidades disponibilizadas no site, para
garantir uma melhor experiência, bem como para controlar o acesso a determinados
conteúdos, acompanhar seu uso e processar solicitações que possam ser
apresentadas.
Quais os tipos de cookies utilizados pela PLASTILIT?
•

Quanto à origem:

Cookies Primários: São instalados diretamente pelo website da PLASTILIT e são
essenciais para que o visitante possa nele navegar e utilizar seus recursos.
Cookies de terceiros: São aqueles criados por outros sites que não os donos domínio.
•

Quanto à vida útil:

Cookies de Sessão: São temporários e duram apenas no decorrer da sessão online do
visitante, desaparecendo do dispositivo de acesso assim que o browser é fechado.
Cookies Persistentes: São aqueles que permanecem no dispositivo do visitante por um
período de tempo definido em cada cookie, ou seja, possuem uma data de validade.
Assim, quando alcançada a referida data, o cookie expirará.
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•

Quanto à função:

Necessários ou Obrigatórios: São imprescindíveis para a operação do site e garantia de
sua segurança, permitindo ao visitante navegar corretamente e utilizar todas as
funcionalidades disponíveis. Estes cookies não podem ser desativados, na medida em
que isso implicaria em problemas quanto ao seu correto funcionamento.
Analíticos: Permitem a melhoria de funcionalidade do site, aprimorar e personalizar a
navegação, eis que possibilitam analisar como ele é utilizado, a identificação do número
de visitantes e a interação desses com o site. Estes cookies são utilizados apenas para
obtenção de dados estatísticos, de modo que não podem ser utilizados usada para
identificar o visitante e não contêm informação pessoal. Podem ser desativados sem
prejuízo para a navegação no site.
A PLASTILIT utiliza o Google Analytics, ferramenta gratuita de análise que o Google
fornece para ajudar a entender como os visitantes interagem com o site e que coleta
informações anonimamente e examina as tendências do site sem identificar os
visitantes. Os clientes do Google Analytics são obrigados a notificar os visitantes sobre
o uso do Google Analytics.
Esses cookies são usados para armazenar informações, como a hora em que o acesso
ocorreu, se o visitante acessou o site antes e qual site o direcionou para o site da
PLASTILIT. Um conjunto diferente de cookies é usado para cada site e os visitantes não
são rastreados.
Para desativar esse tipo de cookie, alguns navegadores indicam quando um cookie está
sendo enviado e permitem que você recuse os cookies caso a caso. Além de recusar
cookies, o visitante também pode instalar o complemento de desativação do Google
Analytics em seu navegador, o que impede que o Google Analytics colete informações
sobre as visitas ao seu website. O visitante pode optar por isso clicando
em: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
A PLASTILIT consegue manipular com informações adquiridas via Google Analytics:
Idioma, País, Cidade, Navegador, Sistema operacional (sistema/celular), ID dos
visitantes.
Desempenho: Utilizados para aprimorar o funcionamento do website, coletando dados
sobre mensagens de erro, páginas visitadas e demais informações relevantes para o
desempenho do website. Estes cookies não coletam informações que identificam um
visitante e poderão ser desativados sem prejuízo para a navegação no website.
O visitante poderá encontrar mais informações sobre os cookies individuais usados no
site em seu navegador.
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De Segurança: São usados para proteger e permitir que o visitante navegue no
ambiente da PLASTILIT em sua total funcionalidade com autenticação para evitar
fraudes. Um cookie seguro só é enviado para o servidor com uma solicitação
criptografada através do protocolo HTTPS, para evitar ataques de script entre sites, os
cookies são enviados apenas para o servidor
Quais informações são coletadas?
As informações coletadas são: 1. Navegador de acesso; 2. Endereço de IP do
dispositivo fixo ou móvel que está acessando o website; 3. Preferências e hábitos de
navegação dentro do website; 4. Estimativa do tempo de permanência no website; 5.
Informações sobre rede e dispositivo; 6. Servidor proxy; 7. Sistema operacional; e 8.
Provedor de internet ou operadora de celular.
Posso ser identificado por meio dos cookies?
Caso o visitante conecte-se ao site sem acessar o seu cadastro, ou seja, navegue de
forma anônima, a PLASTILIT não terá acesso a informações suficientes para identificalo como indivíduo. Contudo, na hipótese de o visitante acessar o site de forma anônima
e logo após realizar cadastro, será possível que seja identificado em razão do
cruzamento dos dados coletados.
Por quanto tempo os cookies serão armazenados?
Podem ser armazenados dois tipos de cookies:
•

Cookies de sessão, que são automaticamente excluídos ao fechar seu
navegador;

•

Cookies persistentes, que ficam em seu computador até que expirem ou sejam
excluídos. Esse tipo de cookie pode manter suas preferências de usuário para
facilitar futuras navegações e torná-las mais relevantes.

O período de armazenamento dos cookies que coletam informações de visitantes
anônimo pode variar. Apesar de o visitante pode apagar os cookies por meio da
configuração de seu navegador, os cookies serão recriados quando for retomada a
navegação.
Caso o visitante não esteja confortável com o uso de cookies, poderá desabilitar essa
função em seu navegador.
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Como desativar ou excluir os cookies?
O visitante pode ajustar suas permissões de cookies de acordo com seus desejos nas
configurações do seu navegador, sempre lembrando que, ao desativar a integralidade
dos cookies (cookies necessários), poderá afetar o desempenho do site
Nossos contatos
Se tiver alguma dúvida sobre a nossa Política de Cookies, entre em contato conosco
pelo e-mail: lgpd@plastilit.com.br

SUGESTÃO DE TEXTO PARA INCLUSÃO NO SITE – AVISO SOBRE A UTILIZAÇÃO
DE COOKIES E DIRECIONAMENTO PARA A POLÍTICA DE COOKIES
Política de Cookies
Para otimizar sua experiência durante a navegação, nós fazemos uso de cookies.
Você pode aceitar todos os cookies ou personalizar as configurações para alterar suas
preferências. Saiba mais em nossa Política de Cookies.
Inserir opções de aceitar todos e também para gerir/configurar.
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