
POLÍTICA DE COOKIES
 
 
A presente Política de Cookies é um documento complementar à Política de
Privacidade da BH RECICLA,  aqui, você encontrará informações objetivas e
claras sobre o que são Cookies, quais Cookies utilizamos em nossas aplicações.

1. O que são Cookies?

Cookies são pequenos arquivos de texto ou fragmentos de informação que são
baixados em seu dispositivo quando você visita nossa aplicação.
 
Eles possuem informações sobre a sua navegação em nossas páginas e capturam
informações relacionadas às suas preferências.
 
Assim,  essa  página consegue armazenar  e  recuperar  os dados sobre os seus
hábitos  de  navegação,  de  forma  a  melhorar  a  sua  experiência  em  nossa
plataforma.
 

1.1. Tipos de Cookies

 
Os cookies, quanto a seus proprietários, podem ser:
 

Cookies  proprietários:  são  cookies  definidos  por  nós  ou  por  terceiros  em

nosso nome.

Cookies de terceiros: são cookies definidos por terceiros confiáveis em nossa

aplicação.

 
 Os cookies, quanto ao seu tempo de vida, podem ser:

Cookies de sessão ou temporários:  são cookies que expiram assim que você



fecha o seu navegador, encerrando a sessão.

Cookies persistentes ou permanentes:  são cookies que permanecem no seu

dispositivo durante um período determinado ou até que você os exclua.

Os cookies, quanto a sua finalidade, podem ser:

Cookies necessários:  Os cookies essenciais que possibilitam a navegação em

nossas  aplicações  e  o  acesso  a  todos os  recursos;  sem eles,  nossos  serviços

podem apresentar mau desempenho.

Cookies  de  desempenho:  são  cookies  que  otimizam  a  forma  que  nossas

aplicações  funcionam,  coletando  informações  anônimas  sobre  as  páginas

acessadas.

Cookies de funcionalidade:  são cookies que memorizam suas preferências e

escolhas (como seu nome de usuário).

Cookies de publicidade: são cookies que direcionam anúncios em função dos

seus interesses e limitam a quantidade de vezes que o anúncio aparece.

2. Por que usamos Cookies?

A  BH RECICLA utiliza Cookies para fornecer a melhor experiência de uso,
tornando nossas aplicações mais fáceis e personalizadas, tendo por base suas
escolhas e comportamento de navegação.
 
Assim,  buscamos  entender  como você  utiliza  nossas  aplicações  de  modo  a
ajustar o conteúdo para torná-lo mais relevante para você, além de priorizar as
suas preferências.
 



Os Cookies participam deste processo porquanto armazenam, leem e executam
os dados necessários para cumprir com o nosso objetivo.

3 Que tipo de Cookies utilizamos?

Abaixo  listamos  todos  os  Cookies  que  podem  ser  utilizados  pela  BH
RECICLA.
 
Cookies analíticos  - Utilizamos estes cookies para analisar a forma como os
usuários usam o site e monitorar a performance deste.

Baseado  na  utilização  do  site,  podemos  também utilizar  estes  cookies  para
destacar artigos ou serviços do site que pensamos ser do interesse dos usuários.
Estes cookies são utilizados apenas para efeitos de criação e análise estatística,
sem nunca recolher informação de carácter pessoal.

Cookies de funcionalidade - Utilizamos cookies de funcionalidade para nos
permitir relembrar as preferências do usuário.

Ressaltamos que você pode gerenciar a permissão concedida para cada Cookie
em seu navegador.
 
Além disso, uma vez que os Cookies capturam dados sobre você, aconselhamos
a leitura de nossa Política de Privacidade, disponível neste link (link da política
de privacidade).

4. Gerenciamento dos Cookies

A instalação dos cookies está sujeita ao seu consentimento.
 
Embora  a  maioria  dos  navegadores  possuírem  configuração  de  aceite
automático de cookies, você pode rever suas permissões a qualquer tempo, de 

forma  a  bloqueá-los,  aceitá-los  ou  ativar  notificações  para  quando  alguns
cookies forem enviados ao seu dispositivo.
 
Atualmente,  na  primeira  vez  que  você  acessa  nossas  aplicações,  será
informada a presença de cookies em nosso site.



 
Os cookies serão ativados se você desejar prosseguir em nosso site.
 
Para tanto, utilizamos um sistema de (banner de informações que informa sobre
a presença de cookies) na página inicial da BH RECICLA.
 
Dessa maneira, informamos que a navegação continuada em nossos sites
será entendida como forma de consentimento à política de cookies.
 
Como já dito,  você pode,  a qualquer tempo e sem nenhum custo,  alterar  as
permissões, bloquear ou recusar os Cookies.
 
Para  gerenciar  os  cookies  do  seu  navegador,  basta  fazê-lo  diretamente  nas
configurações do navegador, na área de gestão de Cookies.

5. Disposições finais

Para  a  privacidade  e  confiança  são  fundamentais  para  a  nossa  relação  com
você. Estamos sempre nos atualizando para manter os mais altos padrões de
segurança. 

Assim, reservamo-nos o direito de alterar esta Política de Cookies a qualquer
tempo. As mudanças entrarão em vigor logo após a publicação,  e você será
avisado. Ao continuar a navegação nas nossas aplicações após essa mudança se
tornar  eficaz,  você  concorda  com  elas.  Aconselhamos  que  você  sempre
verifique esta Política.


