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O que são Cookies? 

Cookies são pequenos arquivos de dados que um site que você visita pode salvar no seu 

disco rígido. Eles normalmente incluem um identificador único anônimo. Um cookie não 

consegue recuperar quaisquer outros dados do seu disco rígido ou passar vírus de 

computador. 

 

Quais cookies e tecnologias similares a QUALY TRATUS 

Piscinas usa? 

A QUALY TRATUS Piscinas utiliza cookies e tecnologias similares para ajudar com 

funções como autenticação de usuário, para lembrar as preferências do usuário, 

para compreender como os usuários utilizam o nosso site e para gerenciar e 

controlar a eficácia dos nossos esforços de marketing. Também podemos incluir 

pixels de rastreamento, que são pequenas imagens gráficas, em nossas mensagens 

de e-mail e boletins informativos para determinar se as mensagens foram abertas 

e se os links foram clicados. Em alguns casos, como descrito abaixo, terceiros 

podem também ter a oportunidade de definir cookies. 

Descrevemos neste documento os cookies e tecnologias similares encontrados em 

nosso site. Por favor, consulte essa lista periodicamente, pois tais informações 

podem ser atualizadas de vez em quando. 

 

Cookies funcionais 

Cookies funcionais são necessários para ativar partes do serviço e seus recursos 

para funcionar como queremos. Por exemplo, usamos cookies para ajudar a 

reconhecer e lembrar quando você logou em nossos serviços para que possamos 

manter suas configurações e preferências, como por exemplo seu idioma e região 

ou seu estado de logado ou não. Estes cookies também podem nos ajudar a 

fornecer serviços que você pediu, como por exemplo assistir um vídeo ou comentar 

em nosso fórum de usuários. Estes cookies não acompanham sua atividade de 

navegação ou sites que não sejam da QUALY TRATUS. 
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Você pode desativar qualquer um destes cookies funcionais conforme descrito 

abaixo, mas se fizer isso, várias funções do nosso site podem ficar indisponíveis para 

você ou não trabalhar como pretendido 

Análise de dados 

Usamos cookies e tecnologias de rastreio parecidas para ajudar-nos a compreender 

como você usa o nosso site. Ao fornecer informações sobre como você interage com 

nosso site, estas ferramentas nos ajudam a melhorar ainda mais a experiência 

QUALY TRATUS e personalizar nossas comunicações com você. Em nosso site, por 

exemplo, estas tecnologias conseguem nos dizer coisas do tipo como você chegou 

no site, se você já visitou o site antes, quanto tempo você passa no site e quais 

páginas visita. Eles também nos fornecem informações gerais sobre onde no 

mundo você está localizado. Segue abaixo a tecnologia de análise de dados que está 

em uso: 

Google Analytics. Para aprender mais sobre o Google Analytics e a sua privacidade, 

visite a página "Como a Google usa os dados quando você usa os sites ou aplicativos 

de nossos parceiros” em www.google.com/policies/privacy/partners/. Para optar 

não ser rastreado pelo Google Analytics ao usar nosso site, visite 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Finalmente, podemos usar serviços de automação de marketing, como Active 

Campaign. Tais serviços usam cookies para nos fornecer informações sobre como 

você interage com nosso site e e-mails de marketing para ajudar-nos a refinar 

nossos esforços de marketing e fornecer informações mais relevantes para você. 

 

Publicidade 

Nós coletamos um identificador de monitoramento de anúncios exclusivo (o 

Identificador de Publicidade ou "IDFA" em dispositivos da Apple e o Google 

Advertising ID ou "AID" em dispositivos Android) a partir do seu dispositivo. Estes 

identificadores são exclusivos para o seu dispositivo, mas você pode redefini-los ou 

limitar a sua utilização através de suas configurações do dispositivo, conforme 

descrito abaixo. Estes identificadores não contêm o seu nome ou endereço de e-

mail. Nós usamos esses identificadores de monitoramento de anúncios junto às 

nossas tecnologias analíticas a fim de informá-los sobre nossas iniciativas 

direcionadas de publicidade. 

Temos contratos com redes de publicidade de terceiros que utilizam cookies e 

tecnologias similares para coletar informações sobre suas visitas e ações em 

determinadas páginas do limpezadepiscinaonline.com.br, de que forma você usa o 

nosso site, e se você abre determinados e-mails que lhe enviamos. Fazemos isso 

para lhe mostrar, num determinado momento, somente anúncios de produtos e 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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serviços relevantes da Qualy Tratus Piscinas, quando você estiver em determinados 

sites de terceiros, e para medirmos o desempenho de nossas mensagens. Nós não 

compartilhamos suas informações pessoais (como, por exemplo, seu nome ou 

endereço de e-mail) ou conteúdo com terceiros, como parte deste processo. 

 

Recursos de Mídia Social 

Nosso site usa recursos de mídia social ("Recursos Sociais") fornecidos por 

empresas e serviços como Facebook, Twitter, Google+, YouTube, LinkedIn e outros, 

para permitir que você compartilhe informações com estes canais. Estes cookies 

são de propriedade e controle de terceiros, e, portanto, os terceiros - e não da Qualy 

Tratus - são responsáveis por seu uso. Com isso, não podemos garantir que listamos 

todos os cookies que você possa receber de um terceiro, já que o terceiro pode 

mudar estes cookies a qualquer momento, conforme suas necessidades mudem. 

Quando você visita uma página no site da Qualy Tratus que contenha Recursos 

Sociais, seu navegador estabelece uma conexão direta com os servidores aplicáveis 

da rede social. Os Recursos Sociais informam as redes sociais quais páginas você 

acessou no site Qualy Tratus e, se você está logado através da rede social, sua visita 

pode ser registrada na sua conta daquele serviço. Por exemplo, se você clicou no 

botão "Curtir" do Facebook, esta informação é transmitida do seu navegador 

diretamente para o Facebook e armazenado por eles. Mesmo se você não está 

logado na rede social e não clicou em um Recurso Social no site da Qualy Tratus, 

ainda há a possibilidade que um Recurso Social possa transmitir seu endereço IP e 

informações de cookie ao operador da rede social. Não transmitiremos informações 

sobre seu conteúdo de conta a tais redes sociais. 

Para obter informações sobre o objetivo e o escopo do processamento de dados 

por parte de uma rede social, como também as suas opções para proteger a sua 

privacidade, por favor reveja a política de privacidade da rede social 

correspondente. Para sua conveniência, abaixo estão os links para os Recursos 

Sociais mais usados que você verá no site da Qualy Tratus. 

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy 

Google+ e YouTube: http://www.google.com/policies/privacy  

Twitter: http://twitter.com/privacy  

LinkedIn: http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy 

 

 

https://www.facebook.com/about/privacy
http://www.google.com/policies/privacy
http://twitter.com/privacy
http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy
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Como faço para desativar os cookies ou outras tecnologias 

semelhantes? 

Você pode configurar seu navegador para aceitar cookies, rejeitar cookies ou 

notificá-lo quando um cookie está sendo usado. Porém, se você configurar seu 

navegador para rejeitar cookies, talvez você não consiga usar os produtos ou 

serviços Qualy Tratus que necessitam que você se cadastre, ou aproveitar todos os 

recursos dos serviços em nosso site. Além disso, informações dos links que 

fornecemos neste documento podem ajudá-lo a desativar cookies específicos 

relacionados ao desempenho e marketing do site. 

Você pode configurar seu sistema operacional móvel para limitar ou impedir o uso 

ou rastreamento de identificadores móveis como o IDFA e AID ao selecionar as 

configurações relevantes nas configurações do menu do seu dispositivo móvel. 

Identificadores móveis são comumente usados para reconhecer dispositivos 

móveis para poder aprimorar as experiências do usuário, então desativar o 

rastreamento de identificador móvel pode causar erros não previstos durante na 

navegação em nosso site. 

Se você não deseja receber pixels de rastreamento nos e-mails que lhe enviamos, 

você precisará desativar imagens HTML no seu cliente de e-mail, mas isso pode 

afetar sua habilidade de visualizar imagens em outros e-mails que você recebe. 

Por favor, visite um dos seguintes recursos para aprender mais sobre como você 

pode controlar suas configurações de cookies e escolhas de anúncios: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  

http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp  

http://optout.aboutads.info/  

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choice 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
http://optout.aboutads.info/
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choice

