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O QUE SÃO COOKIES?
Um cookie é um pequeno arquivo que é baixado
no seu computador quando você visita determinadas páginas da web. Os cookies permitem que
uma página da Web, por exemplo, identifique uma
sessão de usuário, recupere suas preferências
(por exemplo, idioma) e grave sua navegação no
site a partir desse computador.
Se você não aceitar o uso de cookies, siga as instruções abaixo.
Por favor, note que a recusa de cookies pode impedi-lo de usar algumas partes do nosso site.
QUE COOKIES ESTÃO SENDO USADOS NO
NOSSO SITE?
Nós usamos quatro tipos de cookies em nosso site:
•

•

•

Cookies técnicos e funcionais: estes cookies visam
exclusivamente a comunicação através de meios
eletrónicos. Eles não podem ser desligados e,
portanto, não aparecem na tabela abaixo. Usamos
cookies técnicos e funcionais para simplificar
sua navegação e aprimorar sua experiência em
nosso site. Por exemplo, os cookies funcionais
podem registrar informações relacionadas às suas
escolhas anteriores, como o idioma selecionado.
Eles podem nos permitir exibir conteúdo de vídeo
em nosso site.
Cookies analíticos: Esses cookies nos permitem
coletar informações sobre como os visitantes usam
nosso site (número de visitantes, páginas mais
visitadas, duração de uma sessão, taxa de retorno,
etc ...). Os cookies analíticos são colocados pela
Google Inc., uma corporação americana. Esses
cookies são persistentes, o que significa que
eles permanecem no seu computador após uma
sessão, até que eles atinjam a data de expiração.
Esses cookies e a maneira de desativá-los são
descritos na tabela abaixo.
Disqus cookies: Esses cookies permitem que você
publique comentários sobre artigos e eventos do
nosso site e faça o login para Disqus usando a
autenticação do Facebook, Twitter, Google ou

•

Disqus. Estes cookies são colocados por Disqus,
bem como por Quantcast e Google (terceiros).
Esses cookies e a maneira de desativá-los ou
a determinadas funcionalidades (por exemplo,
acompanhamento) são descritos na tabela abaixo.
Botões de mídia social (Facebook e Twitter): Esses
cookies são usados em
 conexão com os botões
de mídia social em nosso site. Estes cookies
permitem aos usuários compartilhar conteúdo
deste site através de redes sociais. Esses cookies
são colocados pelo Facebook e Twitter (terceiros).
Eles também são usados para vincular usuários
a tópicos de interesse e para mostrar anúncios
segmentados com base em conteúdo visitado
ou compartilhado. Esses cookies e a maneira de
desativá-los (ou de algumas funcionalidades) são
descritos na tabela abaixo.

Por favor, note que podemos atualizar a tabela
abaixo.
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Esses cookies são definidos pelo
Google, por exemplo, um terceiro.
Você pode excluí-los usando os
navegadores de complemento de
desativação do Google Analytics:
https://tools.google.com/dlpage/
gaoptout?hl=pt-BR
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Cookies associados ao botão do
Facebook, que permite compartilhar
conteúdo deste site no Facebook.
Eles também são usados para
vincular usuários a tópicos de
interesse e para mostrar anúncios
segmentados com base em conteúdo
visitado ou compartilhado. Esses
cookies são definidos pelo Facebook,
ou seja, um terceiro.
Você pode consultar a política do
Facebook sobre cookies aqui:
https://www.facebook.com/policies/
cookies/
Você pode desativar anúncios
segmentados
seguindo
o
procedimento descrito aqui:
https://www.facebook.com/
help/568137493302217
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COMO CONFIGURAR O SEU NAVEGADOR PARA
RECUSAR COOKIES?
Os cookies podem ser recusados configurando o
seu navegador para impedir que sejam colocados
no seu dispositivo. Dependendo do navegador
que você usa, você precisará seguir as instruções
abaixo:
•
•
•
•
•

Explorer: http://windows.microsoft.com/
en-us/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11
Chrome: https://support.google.com/chrome/
answer/95647?hl=pt
Firefox: https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/
ative-e-desative-os-cookies-que-os-sites-usam
Safari: https://support.apple.com/kb/
PH21411?locale=en_US&viewlocale=pt_BR
Opera: http://help.opera.com/Windows/9.23/pt/
cookies.html

EM DISPOSITIVOS MÓVEIS:
iOS:
1. Na página inicial, selecione “Configurações”.
2. Escolha “Safari”.
3. Toque em “Bloquear Cookies” e selecione suas
preferências.
4. Além disso, você pode selecionar “Limpar
histórico e dados do site” para limpar os
cookies já armazenados.
Android:
1. Inicie o seu navegador a partir da página inicial.
2. Selecione a tecla “Menu” e escolha
“Configurações”.
3. Selecione “Configuração do site”.
4. Toque em “Cookies” e selecione suas
preferências.
5. Além disso, você pode selecionar
“Privacidade”, rolar para baixo até a
parte inferior e tocar em “Limpar dados
de navegação” para limpar os cookies já
armazenados.
Windows:
1. Abra o Internet Explorer
2. Toque em “Mais”.
3. Selecione “Configurações” e “Configurações

avançadas”.
4. Role para baixo até a seção “Cookies de
websites” e defina suas preferências.
5. Além disso, você pode tocar em “Mais”,
selecionar “Configurações” e escolher
“Excluir histórico” para limpar os cookies já
armazenados.

SEUS DIREITOS
Você tem o direito de acessar, retificar ou excluir
seus dados pessoais. Você também pode se opor
ao processamento desses dados por motivos
legítimos. Se você deseja exercer esses direitos,
por favor, envie sua solicitação por e-mail ou por
correio para a Snap-on do Brasil usando os detalhes
de contato da seguinte forma:
Email: marketing@snapon.com.br
Correios:
Snap-on do Brasil Com. e Ind. Ltda
Endereço: Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira,
470
Bairro: Distrito Industrial II
Cidade: Santa Bárbara D’Oeste - SP
Cep: 13456-401
ALTERAÇÕES À NOSSA POLÍTICA DE
PRIVACIDADE
Nossa Política de Privacidade (incluindo a Política de
Cookies) pode evoluir dependendo das mudanças
na legislação e / ou dos recursos do nosso site.
Portanto, você está convidado a visitar nossas
páginas da Política de Privacidade regularmente.
Por favor, note que também podemos notificá-lo com
essas alterações por qualquer meio apropriado.

