Política de Cookies

Anexo ao FORM-GTI-018 – Política de Governança
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Setembro 2021

Política de cookies

A presente Política de Cookies é um documento complementar à Política de
Privacidade de Dados da Orizon Valorização de Resíduos (“Orizon”) disponível neste
link.
Aqui, você encontrará informações objetivas e claras sobre o que são Cookies, quais
Cookies utilizamos em nossas aplicações, qual papel desempenham e como
configurá-los.
1. O que são cookies, como são usados e posso interrompê-los?
Um cookie é um código instalado no navegador e armazenado na memória de seu
computador ou dispositivo. Os cookies coletam informações sobre o uso do nosso site
para fazer com ele funcione efetivamente, além de melhorar a experiência dos
usuários no site. Os cookies do nosso site são cookies de sessão, o que significa que
que são temporários e são excluídos do computador ou dispositivo quando você fecha
o navegador, ou cookies persistentes, que ficam nas subpastas do navegador mesmo
após o navegador ser fechado. Você pode excluir cookies persistentes do histórico do
seu navegador.
2. Por que usamos Cookies?
A Orizon 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 e ajustar o conteúdo
para torná-lo mais relevante para você, além de lembrar de 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?
Nosso site usa cookies para salvar sua sessão e executar outras atividades que são
estritamente necessárias para a operação de nosso site, por exemplo, em relação à
distribuição de tráfego. Os tipos de cookies que usamos em nosso site estão listados
abaixo:


Cookie:_ga. Propósito: Este cookie é instalado pelo Google Analytics. O
cookie é usado para calcular dados de campanha, sessão e visitantes, bem
como acompanhar o uso do site para o relatório de análise do site. Os cookies
Rua Joaquim Palhares, 40 | 1º andar | Cidade Nova | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20.260-080 |
Tel +55 (21) 3974-6150 | sac@orizonvr.com.br | www.orizonvr.com.br
FORM-COM-017/04



















armazenam informações de forma anônima e atribui um número gerado
aleatoriamente para identificar visitantes exclusivos. Tipo: persistente. Duração
de 2 anos. Uso: Análise.
Cookie:_gat. Propósito: Este cookie é instalado pelo Google Analytics. O
cookie é usado para limitar a frequência de solicitações. Tipo: persistente.
Duração de 2 anos. Uso: Análise
Cookie:_gid. Propósito: Este cookie é instalado pelo Google Analytics. O
cookie é usado para armazenar informações de como os visitantes usam um
site e ajuda na criação de um relatório de análise do desempenho do site. Os
dados coletados, incluindo o número de visitantes, a origem deles e as páginas
visitadas são anônimos. Tipo: Persistente. Duração: 1 minuto. Uso: Análise.
Cookie: Consent. Propósito: Usado para detectar se o visitante aceita a
categoria de banner de marketing de cookies. Tipo: Persistente. Duração: 1
minuto. Uso: Análise.
Cookie: cookielawinfo-checkbox-necessary:
Propósito: Usado para
determinar se o usuário aceitou a caixa de consenso de cookies. Tipo:
Persistente. Duração: 1 minuto. Uso: Análise.
Cookie: test_cookie. Propósito: Usado para verificar se o navegador do
usuário oferece suporte a cookies. Tipo: Persistente. Duração: 1 dia. Uso:
análise.
Cookie: IDE. Propósito: Usado pelo Google DoubleClick para registrar e
produzir relatórios sobre as ações do usuário no site o depois de ter visto ou
clicado em um dos anúncios do anunciante para medir a eficácia de uma
publicidade e apresentá-la dirigido ao usuário. Tipo: Persistente. Duração: 179
dias. Uso: análise.
Cookie: VISITOR_INFO1_LIVE. Propósito: Usado para Tente estimar a
velocidade de conexão e uso no pagina e com o vídeo YouTube. Tipo:
Persistente. Duração: 179 dias. Uso: análise.
Cookie: YSC: Propósito: Usado para registra um ID único para estatísticas
relacionadas a quais vídeos você foi visto pelo usuário. Tipo: Persistente.
Duração: 179 dias. Uso: análise.
Cookie:_comment_author_url_{HASH}. Propósito: Usado para rastrear o
URL do autor do comentário, se a opção “Salvar meu nome, e-mail e site no
navegador para a próxima vez que eu comentar”. Tipo: Persistente. Duração:
347 dias. Uso: análise.

4. Gerenciamento dos Cookies
É possível gerenciar as preferências de cookies diretamente de seu navegador da
Web e evitar que, por exemplo, terceiros instalem cookies. Usando suas preferências
do navegador, é possível excluir os cookies instalados anteriormente, incluindo
cookies que possam ter salvado o consentimento inicial para a instalação de cookies
por esse site. Lembre-se de que, se você desativar os cookies do nosso site, algumas
páginas poderão não ser exibidas adequadamente e você não poderá usar todos os
recursos que oferecemos ou armazenar suas preferências.
Estes são alguns links para os tutoriais de gerenciamento de cookies de alguns dos
navegadores da Web mais comuns:
GoogleChrome
InternetExplorer
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Firefox
Safari (digite na lupa: “cookies Safari”)
Para outro navegador da Web, siga as instruções na seção de ajuda do seu
navegador. Em relação a cookies instalados por terceiros, é possível gerenciar as
preferências usando os meios fornecidos pela política de privacidade desses terceiros
ou entrando em contato com eles.
5. Quais ferramentas de rastreamento nosso site usa?
Alguns dos serviços listados abaixo usam cookies para coletar estatísticas de forma
anônima e agregada e para coletar seus hábitos de navegação.
Google Analytics
Instala cookies persistentes para calcular dados de campanha, sessão e visitante e
para acompanhar o uso do site para o relatório de análise do site, bem como entender
a interação do usuário com o site. Esses cookies persistentes armazenam
informações de forma anônima e atribuem números gerados aleatoriamente para
identificar visitantes exclusivos. O Google Analytics também instala cookies de sessão
para fornecer um elemento padrão no nome, que contém o número de identificação
exclusiva da conta ou site relacionado.
Você também pode impedir que os dados gerados pelo cookie e relacionados ao seu
uso deste site (incluindo seu endereço IP) sejam transmitidos e processados pelo
Google, baixando e instalando um plug-in de navegador disponível através do
seguinte link, basta baixar e instalar: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Para
saber mais sobre o uso de cookies pelo Google Analytics e exercer a escolha em
relação a tais cookies, acesse Add-on do navegador para desativação do Google
Analytics, neste mesmo link.
Política de privacidade do Google Analytics: https://policies.google.com/privacy
6. O que acontece quando clico no link para uma plataforma de terceiros?
Exibição de conteúdo de plataformas externas
Esse tipo de serviço permite a exibição de conteúdo hospedado em plataformas
externas diretamente das páginas desse site, bem como a interação com elas. Esse
tipo de serviço pode ainda coletar dados de tráfego da Web para as páginas nas quais
o serviço está instalado, mesmo quando você não executar mais nenhuma ação no
site.
Widget de vídeo do YouTube (Google Inc.)
O YouTube é um serviço de visualização de conteúdo fornecido pela Google Inc. que
permite que esse site incorpore conteúdo do tipo nas páginas.
Facebook
Há um botão de compartilhamento de identificação que direciona para o Facebook.
Entretanto, não há cookies coletados de nosso site para o Facebook.
LinkedIn
Há um botão de compartilhamento de identificação que direciona para o Linkedin.
Entretanto, não há cookies coletados de nosso site para o Linkedin.
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7. Links para outros sites
Nosso site contém links para outros sites externos. Como fornecedor, a Orizon é
responsável pelo seu próprio conteúdo de acordo com as leis geralmente aplicáveis e
não tem influência sobre se os operadores de outros sites estão em conformidade
com os regulamentos de proteção de dados. A Orizon não se responsabiliza pelo
conteúdo externo disponibilizado para uso por meio de links especialmente marcados
e não adota o seu conteúdo como sendo próprio. Os fornecedores desses sites
externos serão os únicos responsáveis por conteúdos ilegais, incorretos ou
incompletos e danos causados pelo uso ou não das informações fornecidas nos sites
vinculados. Isso também se aplica às redes sociais conectados ao nosso site, ou seja,
os links fornecidos em nosso site para nossa página no Facebook, Linkedin e
YouTube, por exemplo.
8. Disposições finais
Para a Orizon 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.
Aconselhamos que você verifique sempre esta política, bem como a nossa Política de
Privacidade.

Setembro de 2021.
ORIZON Meio Ambiente S.A
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