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D E CLARAÇÃO DA POLÍTICA
Esta política ("Política de Cookies") informa sobre o uso de cookies, beacons ou pixels
(que definiremos coletivamente como "Cookies") e outros meios automatizados em
nosso site e comunicações eletrônicas. Ao navegar em nosso site e/ou clicar nos
banners relevantes ou links de comunicação eletrônica, você concorda com o uso de
cookies não essenciais, conforme explicado a seguir.
Esta Política de Cookies só rege o uso de cookies e outros meios automatizados em sites
da Gates ("Gates") e não rege o uso dos sites, o processamento de dados pessoais
coletados nos sites por Gates ou os serviços fornecidos nos sites da Gates. Por favor,
sobre esses temas busque por:
• Política de Privacidade em nosso site (www.gatesbrasil.com.br) para obter mais
informações sobre como a Gates processa seus dados pessoais;
• Termos e Condições em nosso site (www.gatesbrasil.com.br) para mais
informações sobre os termos que regem os sites da Gates.
1. O QUE SÃO COOKIES?
Um cookie é um pequeno arquivo de texto ou uma imagem transparente de 1 pixel por 1
pixel que é colocada pelo navegador em seu computador (ou dispositivo semelhante) nos
sites que você visita. Muitos sites usam cookies para lembrar informações históricas sobre
uma visita a um site, como elementos de página da Web clicados, saber quais páginas
foram visitadas ou armazenar informações sobre itens adicionados a um carrinho de
compras. Eles também são usados para melhorar a funcionalidade dos serviços
prestados no site. Os cookies também são usados para fornecer informações aos
proprietários do site em particular sobre o uso do site e dos serviços.
Os cookies específicos que a Gates usa em seus sites estão estabelecidos abaixo. Ao
visitar os sites da Gates, você concorda com o uso de cookies conforme explicado
abaixo. Se você não quiser ser exposto aos nossos cookies, você pode alterar as
configurações de cookies no seu navegador, como será explicado mais adiante.
2. Q UAIS COOKIES A GATES USA E PARA QUAIS FINS?
Gates usa cookies primários e de terceiros. Cookie 'primário' ou 'de terceiros' referem-se
ao domínio que coloca o cookie. O s cookies primários são aqueles definidos por um site
que está sendo visitado pelo usuário na época – neste caso, cookies colocados pela Gates
em seu(s) próprio(s) site(s). Um cookie de terceiros é definido por outra entidade ou
domínio do que o site que está sendo visitado.
A Gates pode usar cookies de sessão e cookies p ersistentes. O s cookies de sessão
permitem que um operador de site vincule suas ações somente durante uma sessão de
navegador, quando você abre a janela do navegador da Internet até fechar o navegador.
Esses cookies são temporários e são excluídos quando você fecha o navegador. Os
cookies persistentes permanecem no seu dispositivo pelo período especificado no
cookie. Abaixo, serão especificados os períodos de armazenamento dos cookies que
usamos.
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A Gates usa cookies para:
• Lembrar-se do seu nome de usuário para visitas futuras para que o login seja
mais fácil e rápido;
• Lembrar-se de seu idioma e outras preferências;
• Medir quantas pessoas acessam o site e como navegam ou o usam, para que
possamos mantê-lo funcionando de forma rápida e eficiente.
Para estes fins, a Gates pode usar as seguintes categorias de cookies em seus sites:
• Cookies estritamente necessários que são usados com o único propósito de (i)
realizar uma transmissão de uma comunicação através de uma rede de
comunicações eletrônicas, ou (ii) permitir que o provedor de um serviço de
sociedade da informação (por exemplo, serviços prestados pela internet)
forneça tal serviço como explicitamente solicitado por você.
• Cookies de desempenho (analítico) que coletam informações sobre como os
visitantes usam os sites, por exemplo, para quais páginas os visitantes vão com
mais frequência e se recebem mensagens de erro de páginas da Web. Esses
cookies não coletam informações que identificam um visitante. Todas as
informações coletadas por esses cookies são agregadas e, portanto, anônimas.
Esses tipos de cookies são usados apenas para melhorar o desempenho dos
sites.
• Cookies de funcionalidade que permitem aos sites lembrar escolhas que você faz
(como seu nome de usuário, idioma ou região em que você está) e fornecem
recursos aprimorados e mais pessoais, para melhorar sua experiência na Web.
• Cookies de publicidade (segmentação) que são usados para veicular anúncios
mais relevantes para você e seus interesses. Eles também são usados para
limitar o número de vezes que você vê um anúncio, bem como eles ajudam a
medir a eficácia da campanha publicitária. Eles geralmente são colocados por
redes de publicidade com nossa permissão.
• Cookies de mídia social que são usados com base em funcionalidades de
conexão social ou quando você faz uso de um botão de mídia social adicionam no
botão, por exemplo, clicando no ícone 'Curtir' em uma página da Web. Os
recursos de mídia social e widgets são hospedados por terceiros ou hospedados
diretamente em nossos sites.
Os sites da Gates colocam os seguintes cookies:
CO OKIES PRIMÁRIOS (OU DE PRIMEIRA PARTE)
Categoria do
Duração
Nome do cookie
cookie
Estritamente
30 anos
CFID
necessário
Estritamente
necessário

30 anos

CFTOKEN
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Propósito
Preserva os estados
dos usuários através
de solicitações de
página
Preserva os estados
dos usuários através
de solicitações de

Funcionalidade

Sessão

MYCFID

Funcionalidade

Sessão

MYCFTOKEN

página
Preserva os estados
dos usuários através
de solicitações de
página
Preserva os estados
dos usuários através
de solicitações de
página

Os cookies de terceiros usados nos sites da Gates são enumerados abaixo. A Gates usa
esses cookies para os fins declarados. No entanto, a Gates não é responsável pelo
processamento de dados de você por este terceiro para seus próprios propósitos. Para obter
mais informações sobre o processamento por esses terceiros para seus próprios fins,
consulte as respectivas políticas desses terceiros.
CO OKIES DE TERCEIROS
Cookie
Nome de
category
terceiros
Desempenho Google
(analítico)
Analytics

Duração

Nome do cookie

Propósito

2 anos

__utma

Coleta dados
sobre o número
de vezes que um
usuário visitou o
site, bem como
datas para a
primeira e mais
recente visita
Registra um
relógio com a
hora exata de
quando o usuário
sai do site.
Coleta dados
sobre de onde o
usuário veio, qual
mecanismo de
pesquisa foi
usado, qual link
foi clicado e qual
termo de
pesquisa foi
usado.
Usado para
reduzir a
velocidade das
solicitações aos
servidores.
Registra um

Desempenho
(analítico)

Google
Analytics

Sessão

__utmc

Desempenho
(analítico)

Google
Analytics

6 meses

__utmz

Desempenho
(analítico)

Google
Analytics

Sessão

__utmt

Desempenho

Google

Sessão

__utmb
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(analítico)

Analytics

relógio com a
hora exata de
quando o usuário
acessou o site.

3. Q UAIS DADOS (PESSOAIS) SÃO COLETADOS ATRAVÉS DE COOKIES ?
Gates registra os seguintes dados (pessoais) após sua visita aos nossos sites:
• IP-endereço,
• data e hora de cada página que
você visitou.
• seu sistema operacional, ou
dispositivo,
• o site externo que o encaminha
para este site,
• as páginas que você visitou neste
site,
4. S UA ESCOLHA EM COOKIES
Você pode alterar as configurações de seus cookies em seus navegadores da Internet.
Essas configurações podem ser encontradas no menu 'opções' ou 'preferências' do seu
navegador de internet. Para entender essas configurações, os links a seguir podem ser
úteis. Caso contrário, você deve usar a opção 'Ajuda' no seu navegador de internet para
obter mais detalhes.
•
•
•
•

Configurações de cookies no Internet Explorer
Configurações de cookies no Firefox
Configurações de cookies no Chrome
Configurações de cookies no Safari

Você pode encontrar mais informações sobre cookies e tags/arquivos semelhantes nos
seguintes endereços:
•
•

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/ (um guia para publicidade comportamental e
privacidade online, produzido pela indústria publicitária na internet).

5. ALTERAÇÕES
A Gates reserva-se o direito de alterar a Política de Cookies a qualquer tempo. Esta
Política de Cookies foi modificada e revisada pela última vez em 2 de outubro de 2018, e
também revisada na língua Portuguesa em Fevereiro de 2021.
6. CONTATO
A Gates é responsável por seus dados pessoais processados através desses cookies e
outros meios automatizados. Você pode entrar em contato conosco através do e-mail
Privacy@Gates.com, ou via Correios em:
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Equipe de Privacidade de Dados
Gates do Brasil
Praça Charles Gates, 191
Jacareí, SP - 12306-090
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