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A INTERTRADEC.COM.BR (exchange) vem através desta declaração afirmar o uso
de cookies, pixel tags, web beacons, IDs de dispositivos móveis e arquivos ou
tecnologias semelhantes para realizar coleta e armazenamento de informações coletadas
automaticamente sobre seu computador, dispositivo e uso dos sites operados pela
INTERTRADEC.COM.BR (“Websites”). Segue abaixo instruções sobre cookies e como
controlá-los.
Caso não aceite o uso de cookies, você poderá estar desativando-os seguindo as instruções
contidas nesta política de cookies, usando os links de “descadastramento” localizados
abaixo ou configurando o seu navegador proibindo o uso de cookies da Web no seu site,
computador ou dispositivo móvel.

1. O que são os cookies?
Toda vez que você visita uma página da web, usando o seu computador ou dispositivo
móvel, arquivos de texto formados por pequenas quantidades de informação são baixadas
para o seu computador ou dispositivo móvel, esses arquivos são os cookies. A cada visita
realizada no site os cookies são enviados novamente para a sua página Web de origem,
para então ser enviado mais uma vez para uma página que irá reconhecer esse cookie. Os
cookies tem como função, fazer com que o site funcione, aumentando a sua eficiência e
fornecendo informações para os proprietários do site.
Além disso os cookies fazem com que as páginas acessadas funcionem com maior
qualidade, selecionando as preferências do usuário, informando sobre visitas anteriores,
visitantes novos e selecionando os anúncios mais relevantes de acordo com os interesses
do usuário.
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Os cookies são divididos em duas grandes categorias:
A primeira delas é formada por cookies formados por nós, eles podem estar no seu
computador ou no seu dispositivo móvel. Em seguida temos o cookies de terceiros, esses
são cookies servidos por terceiros, porém em nosso nome. Os cookies de terceiros são
usados para melhor funcionalidade, desempenho, análise, publicidade e mídia social. Assim
como as funcionalidades, os cookies permanecem no seu computador ou dispositivo
móvel por períodos de tempo diferentes. Os “cookies de sessão” existem somente
enquanto o navegador está aberto e assim que o navegador é fechado, eles são excluídos
automaticamente. Diferente dos citados anteriormente os “cookies permanentes”,
continuam ativos mesmo depois que o navegador é fechado. Estes cookies dão para os
sites a opção de reconhecimento, quando não for a primeira vez que você está abrindo ele
no seu computador.
2. Como os cookies funcionam?
Os cookies são usados para acompanhar o fluxo de tráfego; compreender padrões
de viagem entre um site e outro; ter acesso ao número total de visitantes do site em
cada navegador (por exemplo, Firefox, Chrome ou Internet Explorer) inclusive sistemas
operacionais (por exemplo, Windows ou Mac OS) que são usados pelos visitantes do
site; realizar monitoramento de performance dos sites e aperfeiçoa-los frequentemente;
individualizar e aperfeiçoar a experiência on-line; os cookies também concedem ao
Blockchain e terceiros a possibilidade de fazer anúncios, tanto dentro quanto fora dos sites.
3. Que tipos de cookies usamos?
Os cookies utilizados tanto por nós, quanto pelos nossos parceiros conectados com
o site, são divididos em cinco categorias “cookies de sites essenciais”, “cookies de
funcionalidade”, “cookies de análise e desempenho”, “cookies de publicidade” e “cookies
de mídia social”. Na tabela a seguir você encontra as descrições e a função de cada uma
das categorias utilizadas.
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Cookies necessários para fins essenciais de sites - O que faz:
Sem a presença desses cookies não seria possível acessar serviços de sites da Web,
inclusive qualquer outros serviços disponibilizados pelos sites. São os cookies que garantem
serviços de páginas transacionais e acesso a áreas seguras, como contas de login.
Cookies necessários para fins essenciais de sites - Como bloquear:
Para obter mais informações sobre como bloquear os cookies acesse abaixo: “Como
controlar ou excluir cookies”.
Funcionalidade dos cookies - O que faz:
Esses cookies são os responsáveis por registrar informações de preferência, sobre os sites
visitados e fazer adaptações de acordo com as escolhas mais frequentes. Fazendo com
que seja possível: Salvar as preferências de localização na página inicial, para por exemplo,
fornecer dados de previsão meteorológica. Além de lembrar opções de acesso como
layout, tamanho de texto, preferencias e cores e mostrar quando você está logado no site.
Funcionalidade dos cookies - Como bloquear:
Para obter mais informações acesse as instruções disponíveis em: “Como controlar seus
cookies”.
Cookies de desempenho/análise
Os cookies de Análise verificam a forma como os sites são acessados, seu desempenho
e a melhor forma de manter a qualidade de operação do site. Os cookies permitem as
seguintes ações:
Cookies de desempenho/análise - O que faz:
Manter e melhorar constantemente a qualidade do serviço oferecido, observando as visitas
existentes no site;
Testar quais as melhores opções de design, para cada página do site em específico;
Verificar informações de visitantes dos sites, como localização e quais os navegadores
utilizados;
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Apontar o número de usuários únicos dos sites;
Verificar todo e qualquer tipo de erro que possa vir a existir e promover a melhoria do site;
Pesquisar e diagnosticar possíveis melhorias de produtos oferecidos.
Cookies de desempenho/análise - Como bloquear:
Para obter mais informações acesse as instruções disponíveis em: “Como controlar seus
cookies”.
Cookies de publicidade e rastreamento - O que faz:
Durante a navegação no site é possível observar a existência de publicidade. Essas
publicidades permitidas são referentes a empresas terceirizadas , inclusive empresas de
publicidade. Os cookies estarão informando registros de atividade dos anúncios presentes
em diversos sites, com a finalidade de oferecer ao usuário anúncios específicos de acordo
com a sua preferência. Apesar de armazenar informações sobre quais os conteúdos
acessados, os cookies são anônimos, portanto a identidade do usuário não é revelada.
Através dos cookies é possível saber quem viu determinado anúncio, que tipo de anúncio
e de quanto em quanto tempo ele foi visualizado. Esses dados fornecem informações de
limite de frequência, melhorando a personalização dos anúncios exibidos e verificando seu
grau de eficácia.
Cookies de publicidade e rastreamento - Como bloquear:
Cada uma das empresas com as quais trabalhamos possuem as suas próprias políticas de
privacidade. Consequentemente cada uma dessas empresas oferecem para os seus usuários
a opção de controlar ou excluir cookies.
Cookies de mídia social - O que faz:
Nas páginas em que terceiros fornecem aplicativos através do nosso site, os cookies
anônimos podem ser definidos e personalizados para melhor atender as demandas
do usuário. Compartilhamentos de artigos, por exemplo, em redes sociais, podem ser
registrados pela rede social que criou determinada opção de compartilhamento. A forma
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como os cookies funcionam não permite o acesso a esses cookies, os cookies usados por
nós não podem ser acessados nem por terceiros. Existe também a possibilidade de que
algumas páginas apresentem conteúdo incorporado, como por exemplo conteúdos de
vídeo do Youtube, nesse caso, esses sites poderão estar definindo seus próprios cookies.

Cookies de mídia social - Como bloquear:
Para obter mais informações acesse as instruções disponíveis em: “Como controlar ou
excluir seus cookies”.
4. Como controlar ou excluir cookies
Aceitar ou não a ação dos cookies durante a navegação em nosso site, é um direito de
escolha do usuário. Por isso explicamos como gerenciar essa funcionalidade. Entretanto, é
importante esclarecer que em caso de optar por não usar os cookies, você corre o risco de
não conseguir usar todas as funcionalidades disponibilizadas pelo site.
Grande parte dos navegadores oferece para o usuário a opção de alterar as configurações
dos cookies. Na maioria das vezes as configurações estão disponíveis no menu “opções”
ou “preferências” do navegador. Para melhor compreensão de como funcionam essas
configurações, favor consultar as informações contidas nos links a seguir, para obter mais
detalhes você deve usar a opção “Ajuda” disponível em seu navegador.
Para limitar os cookies de publicidade de terceiros, basta visitar os links abaixo:
Suas escolhas on-line (http://www.youronlinechoices.com/uk/)
Iniciativa de publicidade em rede (http://www.networkadvertising.org/)
Digital Advertising Alliance (http://www.aboutads.info/consumers)
É importante ressaltarmos que existem muitas outras empresas listadas nos sites acima, do
que empresas que deixam cookies através dos sites.
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5. Possíveis alterações nesta Política de Cookies
Eventualmente, esta Política de Cookies passará por atualizações referentes as praticas e
serviços da empresa. Em todas as publicações de alteração nesta Política de cookie, as
últimas alterações realizadas anteriormente serão revisadas. Assim que novas alterações
materiais, forma de coleta e uso de dados e/ou compartilhamentos de informações contidas
nos cookies, forem realizadas, serão notificadas com destaque no site. É importante que o
usuário esteja consultando essa página periodicamente para que esteja sempre informado
sobre as alterações realizadas nesta Política de cookies ou em qualquer outra política do
site.
6. Cookies que foram definidos no passado
Em caso de desativação de um ou mais cookies, as informações coletadas antes dos
cookies serem desativados, ainda poderão ser usadas. Porém, o cookie estará desativado
para coleta de informações adicionais.
7. Em caso de dúvidas favor entrar em contato
Em caso de dúvidas ou se achar necessário fazer algum comentário sobre essa política de
cookies ou questões de privacidade, favor entrar em contato pelo e-mail em
(suporte@intertradec.com.br).

Copyright © Intertradec. Todos os direitos reservados. Para mais infos. acesse: https://www.intertradec.com.br

POLÍTICA DE COOKIES

Copyright © Intertradec. Todos os direitos reservados. Para mais infos. acesse: https://www.intertradec.com.br

