Política de Cookies Danone Brasil

Política de Cookies
Introdução
Apresentamos a nossa Política de Cookies em linguagem simples, clara e objetiva, para que
os nossos Usuários compreendam facilmente o uso de cookies em nossos Sites, Aplicativos
e Plataformas. Se tiver dúvidas, entre em contato conosco através do e-mail
protecaodedados@danone.com.
Nossos Sites, Aplicativos e Plataformas utilizam cookies para melhorar o desempenho e
aprimorar a sua experiência de navegação. Certas áreas dos nossos Sites também utilizam
cookies para entender mais sobre você, para que possamos oferecer a melhor experiência de
navegação possível, e mais personalizada.
Esta Política de Cookies, definida abaixo, tem como objetivo descrever as práticas que
seguimos para respeitar a privacidade de todos os Usuários dos nossos Sites, Aplicativos e
Plataformas.
Nessa política, as informações pessoais significam Dados Pessoais relacionados a um
indivíduo que permitem sua identificação, direta ou indiretamente, como seu nome ou suas
informações de contato.
Ao acessar Nosso Site pela primeira vez, você foi informado através de um aviso de texto
(“banner”) referente a prática de cookies dos Sites, Aplicativos e Plataformas.

O que são Cookies?
Os “Cookies” são considerados arquivos, de texto ou imagem, disponibilizados em nossos
Sites, Aplicativos e Plataformas e armazenados nos dispositivos utilizados pelos Usuários que
as acessam, para funcionamento, desempenho e otimização da navegação.

Para que servem os Cookies?
Os cookies não são utilizados para determinar a identidade pessoal de quem está apenas
visitando nosso site, eles servem para nos ajudar a rastrear padrões de tráfego, para
determinar a localização de um Usuário, para que possamos direcioná-los para a página inicial
quando visitarem os nossos Sites, Aplicativos e Plataformas. Esses cookies são definidos e
chamados de cookies primários.
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Em determinadas páginas dos Sites, Aplicativos e Plataformas, os cookies são usados para
nos ajudar a rastrear seus interesses enquanto você navega na Internet, para que possamos
personalizar anúncios relevantes e entender o que é importante para você.
Também utilizamos cookies de terceiros, que são cookies de um domínio diferente do
domínio dos nossos Sites, Aplicativos e Plataformas.

Para quais fins a Danone utiliza os Cookies?
Mais especificamente, usamos cookies e outras tecnologias de rastreamento para os
seguintes fins:
●

Ajudar você na navegação;

●

Auxiliar no registro de login e sua capacidade de fornecer feedback;

●

Analisar seu uso de nossos produtos, serviços ou aplicativos;

●

Medir o uso do site (estatísticas e player de vídeo);

●

Facilitar o compartilhamento em redes sociais;

●

Ajudar com nossos esforços promocionais e de marketing (incluindo publicidade
comportamental) para fornecer conteúdo que seja mais relevante para você e seus
interesses.

Quais tipos de Cookies utilizamos?
Os cookies utilizados pelo nosso Site, Aplicativos e Plataformas executam quatro funções,
conforme abaixo:
•

Cookies de Sessão

•

Cookies Primários

•

Cookies Seguros

•

Cookies Analytics

•

Cookies de Terceiros

•

Cookies Flash
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Cookies de Sessão
Se um cookie não apresentar uma data de validade, ele é um cookie de sessão. Os cookies
de sessão são armazenados na memória e não são gravados no disco. Quando o navegador
se fecha, o Cookie está perdido permanentemente a partir daqui. O cookie de sessão é um
cookie específico do servidor que não pode ser transmitido a nenhuma máquina diferente da
que gerou o cookie, ele permite que o navegador se reidentifique para o servidor único e
exclusivo no qual o Usuário tinha anteriormente se autenticado.
Cookies Primários
Cookies primários são cookies associados com o domínio do host. Os cookies primários são
semelhantes à memória de longo prazo do nosso Site, Aplicativos e Plataformas. Eles nos
ajudam a lembrar informações e configurações quando o Usuário volta a nos visitar no futuro.
Sem esses cookies, nosso Site, Aplicativos e Plataformas não conseguiriam lembrar suas
preferências, como configurações de menu, temas, seleção de idioma e marcadores internos
entre as sessões. Com cookies primários, o Usuário pode fazer essas seleções em sua
primeira visita, e eles serão consistentes até que o cookie expire. Os cookies primários
também desempenham um papel importante na autenticação do Usuário. Caso fossem
desativados, o Usuário precisaria inserir novamente suas credenciais de login, toda vez que
visitar nosso Site, Aplicativos e Plataformas.
Cookies Seguros
Cookies seguros são um tipo de cookie HTTP que tem o atributo Secure definido, o que limita
o escopo do cookie a canais "seguros". Quando um cookie tem o atributo Seguro, o agente
do usuário incluirá o cookie em uma solicitação HTTP apenas se a solicitação for transmitida
por um canal seguro.
Cookies Analytics
Esses cookies nos ajudam a melhorar o desempenho e design do nosso Site, Aplicativos e
Plataformas. Isso nos permite medir quantas vezes uma página foi visitada, saber quais
páginas são mais e menos populares e entender como os visitantes interagem pelo Site,
Aplicativos e Plataformas. Esses cookies não o identificam, uma vez que todos os dados
coletados são anônimos. Se você não permitir esses cookies, não saberemos quando você
visitou nosso Site, Aplicativos e Plataformas.
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Cookies de Terceiros
Estes cookies são definidos através do nosso Site, Aplicativos e Plataformas pelos nossos
parceiros de publicidade. Eles podem ser usados por essas empresas para criar um perfil
sobre os seus interesses e mostrar-lhe anúncios relevantes em outros sites. Eles funcionam
identificando exclusivamente seu navegador e dispositivo de internet. Se você não permitir
esses cookies, não experimentará nossa publicidade segmentada em diferentes sites.
Esses cookies coletam informações relacionadas à origem da sua visita, onde você foi exposto
à publicidade da Danone, que recurso de publicidade você viu, se você chegou direta ou
indiretamente ao nosso Site, Aplicativos e Plataformas, o dispositivo usado para visitar nosso
Site, Aplicativos e Plataformas e quais downloads você realizou. Essas informações são
coletadas anonimamente por meio de fornecedores terceirizados.
Além disso, também utilizamos cookies em determinadas páginas do nosso Site, Aplicativos
e Plataformas para nos comunicarmos com fornecedores de dados de terceiros para expandir
seu comportamento digital. Isso nos ajuda a entender e segmentar anúncios mais relevantes
no futuro. As informações que recebemos são todas agregadas e anônimas, mas incluem
estatísticas como dados demográficos, comportamento online, interesses de produtos e estilo
de vida.
Os cookies de publicidade e terceiros são fornecidos por fornecedores confiáveis de terceiros.
Caso necessite de mais informações sobre nossos fornecedores e como esses cookies
operam, entre em contato conosco enviando um e-mail para o seguinte endereço
protecaodedados@danone.com.
Cookies Flash
Os flash cookies, também conhecidos como local shared objects (LSO) ou objetos
compartilhados, são dados armzenados (de forma semelhante aos cookies tradicionais) e que
normalmente são utilizados pelo Adobe Flash Player para armazenar certa quantidade de
configurações relacionadas a este programa. Os flash cookies guardam, por exemplo,
informações sobre vídeos em Flash que você tenha assistido em determinados sites ou
músicas que tenham sido guardadas em cache, entre outras aplicações que envolvam o
Adobe Flash.
Os cookies Flash, que podem ser armazenados ou recuperados sempre que um usuário
acessa uma página que contém um aplicativo Flash, são uma forma de armazenamento local.
Semelhante aos cookies, eles podem ser usados para armazenar as preferências do usuário,
salvar dados em Flash ou para rastrear a atividade dos usuários na Internet.

Como desabilitar os Cookies?
De fato, a maioria dos navegadores de Internet são configurados por padrão para permitir
automaticamente a instalação de cookies. Contudo, você tem a opção, se desejar, de permitir
todos os cookies ou optar por não permitir certos tipos. O Usuário pode fazer a escolha a
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qualquer momento para expressar e modificar seus desejos com relação aos cookies, pelos
meios descritos abaixo.
O Usuário também pode configurar seu navegador para permitir ou excluir cookies antes de
eles serem instalados conforme o caso. O Usuário também pode remover regularmente os
cookies do seu terminal através do seu navegador.
No entanto, é necessário estar ciente de que, se você desabilitar os cookies que utilizamos
no seu navegador, não poderá experimentar completamente algumas de nossas páginas. Por
exemplo, não poderá se beneficiar do login automático e de outros recursos de personalização
dos nossos Sites, Aplicativos e Plataformas.
Lembre-se de que, caso o Usuário use dispositivos diferentes para visualizar e acessar os
nossos Sites, Aplicativos e Plataformas, como tablets, smartphones, computadores, deve
assegurar-se de que cada navegador de cada dispositivo está ajustado para atender suas
preferências quanto aos cookies.
Para o gerenciamento de cookies e escolhas, os meios para configurar cada navegador são
diferentes. Eles estão descritos na seção Ajuda do navegador, que permitirá que o Usuário
saiba como alterar suas preferências de cookies.
Para o Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pt-br/help/4468242/microsoftedge-browsing-data-and-privacy ;
Para o Safari™:
https://support.apple.com/pt-br/HT201265 ;
Para o Google Chrome™:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pt-BR ;
Para o Firefox™:
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/desative-cookies-terceiros-impedirrastreamento?redirectslug=desative-cookies-no-firefox-pararrastreamento&redirectlocale=pt-BR .
Para mais informações sobre a configuração de cookies: http://www.aboutcookies.org/
Informamos que essa lista não contém todos os navegadores, consulte as seções
“Configurações” ou “Suporte” de seu navegador.

Alterações a esta Política de Cookies
A Danone poderá alterar esta Política de Cookies a qualquer momento conforme necessário.
Nós recomendamos a todos os Usuários a revisar periodicamente esta Política para obter as
informações mais recentes sobre nossas práticas de privacidade.
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Entre em Contato
Se você tiver dúvidas ou não achar que suas preocupações foram tratadas nesta Política de
Cookies, entre em contato enviando um e-mail para o seguinte endereço de e-mail
protecaodedados@danone.com.
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