POLÍTICA DE COOKIES
A ACESSOCAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (“ACESSOCAR” ou simplesmente “Nós”),
estamos tomando medidas para a adequação à Lei n.º 13.709/2018 – Lei Geral de
Proteção de Dados (“LGPD”), e a presente POLÍTICA DE COOKIES é parte complementar ao
AVISO DE PRIVACIDADE DA ACESSOCAR, disponível neste link: Aviso de Privacidade
Esta POLÍTICA DE COOKIES é uma forma de permitir que você tenha conhecimento dos dados
e informações relacionados a sua navegação, aqui você encontrará informações claras e
objetivas sobre o que são Cookies, quais Cookies utilizamos, qual o papel que
desempenham e como você pode configurá-los.
1. O QUE SÃO COOKIES?
Um cookie é um pequeno arquivo transferido do website ao seu navegador ou dispositivo
(como celular e tablets), estes arquivos permitem saber qual seu navegador, como você
navega pelas páginas e quais acessa e utiliza. Podem ser coletadas através dos cookies
informações como seu IP, data e hora do seu acesso.
2. TIPOS DE COOKIES
Existem vários tipos de Cookies, com finalidades diferente, uns possibilitam que você seja
reconhecido mais rapidamente pelos sites, outros analisam o seu comportamento nas
navegações como ferramenta de marketing por dados, podendo ser:
▪

Cookies proprietários: criados pelo site que você visita, para facilitar a
funcionalidade básica do website.

▪

Cookies de terceiros: criados por outros sites que possuem uma parte do conteúdo,
como anúncios e imagens, que aparecem no site.

▪

Cookies temporários: são aqueles que expiram assim que você fecha o navegador
e encerra a sessão.

▪

Cookies permanentes: são utilizados para lembrar suas preferências no website,
permanecem no seu dispositivo mesmo após fechar o navegador. É usado para
analisar o comportamento do usuário e melhor a funcionalidade do website.

▪

Cookies de publicidade: utilizados para direcionar as publicidades em função dos
interesses de cada usuário, além de limitar a quantidade de anúncios, podendo
medir a eficácia e sucesso do website.

2.1

Que Tipos De Cookies Utilizamos?

Abaixo listamos todos os cookies que podem ser utilizados pela ACESSOCAR, porém
destacamos que você pode gerenciar a permissão para cada Cookie diretamente em seu
navegador.
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Descrição

6 horas

Contém informações relacionadas a
exibição do popup da homepage do
site e controla para ser exibido uma
vez a cada 6 horas para o mesmo
usuário.

2 anos a partir da
Definição/Atualização

O _ga é o cookie principal utilizado
pelo Google Analytics. Permite que
um serviço distinga um utilizador de
outro. É utilizado por qualquer site
que implemente o Google Analytics,
incluindo serviços Google.

90 dias

Contém informações relacionadas à
campanha para o usuário. Se você
vinculou suas contas do Google
Analytics e do Google AdWords, as
tags de conversão de site do Google
AdWords analisarão esse cookie, a
menos que você o desative.

Durante a sessão

É usado pelo YouTube para lembrar a
entrada do usuário e associar as
ações de um usuário. Garante que as
solicitações dentro de uma sessão de
navegação sejam feitas pelo usuário e
não por outros sites.

6 meses

É usado pelo YouTube para exibir
anúncios mais relevantes. Permite
recomendações personalizadas no
YouTube com base em visualizações
e pesquisas anteriores.
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3. CONFIGURAÇÃO DOS COOKIES
A instalação dos cookies está sujeita ao seu consentimento. Você pode escolher rejeitar
um ou todos os tipos de cookies ao acessar nosso website, até mesmo rever suas
permissões a qualquer tempo. Todavia, se você rejeitar a utilização de cookies, você
poderá visitar o nosso website, mas algumas das funções poderão não funcionar
corretamente.
Para gerenciar os cookies do seu navegador, basta fazê-lo diretamente nas configurações
do navegador, na área de gestão de Cookies.

4. DISPOSIÇÕES FINAIS
A ACESSOCAR está empenhada garantir a privacidade dos dados colocados sob nossa
guarda, estamos em constante evolução e aperfeiçoamento para manter o mais alto
padrão de segurança e privacidade. Por esse motivo nos reservamos ao direito de alterar
essa POLÍTICA DE COOKIES sempre que necessário.
Aconselhamos que você sempre consulte esta POLÍTICA DE COOKIES, bem como o nosso
AVISO DE PRIVACIDADE. E em casos de dúvidas entre em contato conosco enviando um
e-mail para dados@acessocar.com.br.

