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Política de Privacidade 
Política de Cookies 

Central Vidros 

O presente documento se presta a exibir a todos os usuários do website da empresa da Central 
Vidros respectiva Política de Cookies do grupo, de modo a permitir o armazenamento de dados 
de acessos realizados pelos usuários do website afim de refinar a experiência individual, bem 
como subsidiar a empresa do Central Vidros com insumos e informações relevantes para sua 
atividade empresarial. 

A presente Política de Cookies se centra nas seguintes bases legais de captação e tratamento: 

• Proporcionalidade de captação e tratamento – necessidade (art. 6º, inciso III, da LGPD) 

• Consentimento pelo titular (art. 7º, inciso I, da LGPD) 

• Legítimo interesse (art. 7º, inciso IX, da LGPD) 

  

A presente Política de Cookies não conta com a descrição ou Tabela de Cookies que discriminem 
suas diferentes classificações e prazos de armazenamento, sendo conteúdo que pode ou não ser 
incluído e que é de competência da área/prestador de serviços de Tecnologia e Segurança 
da Informação do Grupo e que deve revisar toda a Política de Cookies para adequação. 

As classificações de Cookies podem ser feitas de diversas formas e abaixo apresentamos as mais 
usuais: 

• Cookies quanto ao proprietário – próprio / de terceiros 

• Cookies quanto ao tempo de vida – permanente / de sessão 

• Cookies quanto à sua finalidade – funcionais, analíticos, promocionais, segurança, 
rastreamento e preferenciais. 

  

* * * 

INTRODUÇÃO SOBRE COOKIES 

A Central Vidros utiliza cookies para garantir a melhor experiência aos usuários de seu website. 

Alguns dos cookies que podem ser coletados são necessários para fornecer funcionalidades 
essenciais, como sessões de login e área restrita, e não podem ser desativados pelo usuário para 
que os acessos sejam garantidos. 

Outros cookies são coletados pela Central Vidros para melhorar a performance do nosso website 
e a sua experiência por intermédio da apresentação de conteúdo personalizado, funcionalidades 
nas redes sociais e análise de tráfego. Estes cookies podem também incluir cookies de terceiros, 
os quais podem rastrear o uso do nosso website. 

Também utilizamos cookies para iniciativas de marketing e prospecção dos usuários de nosso 
website. 

Em observância ao princípio da transparência e proporcionalidade de captação e tratamento de 
dados, bem como prezando pela boa experiência do Usuário, a Central Vidros apresenta de 
forma clara e explicativa a forma pela qual os cookies da navegação dos Usuários de seus sites 
são armazenados, com o que concorda o Usuário ao prosseguir navegando no website da 
empresa Central Vidros. 

Recomendamos a leitura desta Política de Cookies pelo Usuário para navegação em nosso 
website. 

O QUE SÃO COOKIES E QUAL SUA UTILIDADE? 
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Cookies são um pequeno arquivo de dados, com uma etiqueta de identificação exclusiva, que os 
websites solicitam que o navegador dos usuários armazene, seja no computador ou quaisquer 
dispositivos móveis. 

O principal objetivo dos cookies é permitir que o navegador do Usuário registre suas ações e/ou 
preferências, para maior agilidade, eficiência e customização, eliminando a necessidade de 
introduzir repetidamente as mesmas informações. 

Assim, os cookies são usados, dentre outros fins, para identificar os Usuários, armazenar e 
lembrar suas preferências personalizadas, auxiliá-los a completar tarefas sem ter que reinserir 
informações quando da navegação de um website para outro, ou por ocasião de nova visita a um 
website. 

Os cookies não transferem vírus ou malware para o seu computador, smartfone ou qualquer outro 
dispositivo capaz de acessá-lo, pois a informação de um cookie não se altera quando se move o 
respectivo website de trás para frente, não havendo forma de alterar o funcionamento do seu 
dispositivo. 

QUE TIPO DE COOKIES UTILIZAMOS? 

Cookies Funcionais: Estes cookies são essenciais para o funcionamento do website. Sem eles 
os nossos websites não funcionariam da melhor forma. Eles são armazenados temporariamente 
como informação de login e expiram assim que o navegador é fechado. 

Cookies Analíticos: A informação fornecida pelos cookies analíticos nos permite analisar 
padrões do comportamento do Usuário, e essas informações são utilizadas para melhorar a 
experiência em geral ou identificar áreas do website que necessitam de manutenção. Esta 
informação é anônima (não pode ser usada para identificar o Usuário e não contêm informação 
pessoal como nome e endereço de e-mail) e é apenas utilizada para fins estatísticos. Cookies 
comportamentais são semelhantes aos analíticos e registram a sua visita ao website e usam a 
informação para fornecer conteúdo de acordo com os seus interesses. 

Cookies Promocionais: Esses cookies são utilizados para localizar Usuários através de 
websites. A intenção é mostrar publicidade relevante e interessante para o Usuário. 

Cookies Preferenciais: Cookies preferenciais possibilitam um website lembrar informação que 
altera o comportamento ou aspecto visual do website. 

Cookies de Rastreamento: Registra cliques em links, anúncios e transações comerciais, como 
vendas e leads (informação sobre o interesse do Usuário por um produto ou serviço) e é utilizado 
em iniciativas de marketing. 

Cookies de Segurança: Objetiva verificar a identidade do usuário, buscando evitar a utilização 
fraudulenta de credenciais de login e proteger os dados do usuário de terceiros não autorizados. 
Tais cookies são armazenados apenas nas áreas restritas que exigem login e senha. 

Cookies de Terceiro: Trabalhamos com fornecedores que podem configurar cookies em seu 
dispositivo quando você visita nossos websites, para permitir que eles executem os serviços que 
estão fornecendo. 

ALTERAÇÕES DESTA POLÍTICA DE COOKIES 

A Central Vidros se reserva o direito de, a qualquer momento, alterar esta Política de Cookies, 
para fins de atualização de seu conteúdo e atendimento às necessidades de aperfeiçoamento 
tecnológico ou de suas funcionalidades. 

CONFIRMAÇÃO E INFORMAÇÃO ADICIONAL 

A permanência do Usuário no website da Central Vidros, com a utilização das ferramentas 
oferecidas, é considerada consentimento por parte do Usuário. 

Estamos comprometidos em manter a suas informações pessoais seguras. Para mais 
informações sobre o processamento de informação, por favor leia a nossa Política de Privacidade 
e Proteção de Dados. 

Para fins de esclarecimentos acerca da presente política de cookies, o usuário poderá entrar em 
contato com a empresa Central Vidros pelo e-mail vidracariacentral@vidracariacentral.com 
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