Política de cookies

INFORMAÇÃO SOBRE O NOSSO USO DE COOKIES
Nosso site utiliza cookies para diferenciar você de outros usuários. Isto nos ajuda a lhe oferecer uma boa
experiência de navegação pelo nosso site e também nos permite melhorá-lo. Ao continuar navegando pelo
site, você está concordando com o nosso uso de cookies.
Um cookie é um pequeno arquivo de letras e números que nós armazenamos em seu navegador ou no disco
rígido do seu computador, se você concordar. Os cookies contém informação que é transferida ao disco
rígido do seu computador.
Nós usamos os seguintes tipos de cookies:
Cookies estritamente necessários São os cookies necessários para o funcionamento do nosso site.
Incluem-se, por exemplo, cookies que permitem que você se conecte a uma área segura, use um
“carrinho de compras” ou utilize nosso serviço de cobrança eletrônica.
Cookies analíticos e de desempenho Eles nos permitem reconhecer e contar o número de visitantes e
ver como eles se deslocam pelo site ao usá-lo. Isto nos ajuda a melhorar o funcionamento do nosso
site, por exemplo, ao garantir que os usuários encontrem o que procuram facilmente.
Cookies de funcionalidade Este são usados para lhe reconhecer quando você retornar ao nosso site.
Isto nos permite personalizar o conteúdo para você, cumprimentá-lo pelo nome e lembrar suas
preferências (por exemplo, sua escolha de idioma ou região).
Cookies de targeting Estes cookies registram a sua visita ao nosso site, as páginas que você visitou e
os links que você acessou. Nós usaremos esta informação para deixar o nosso site e a publicidade
veiculada nele mais relevante para o seu interesse. Nós podemos também compartilhar esta
informação com terceiros para esta finalidade.
Você pode encontrar mais informação sobre os cookies individuais que nós usamos e o objetivo de cada um
deles na tabela abaixo:

Cookie

__utma

Nome

Objectivo

Mais
informação

Google
Analytics

Usado para distinguir usuários e seções. O
cookie é criado quando a biblioteca de
javascript é executada e não existem cookies
__utma. O cookie é atualizado toda vez que
dados são enviados ao Google Analytics.

Visão geral da
política de
privacidade do
Google Analytics
[1]

__utmb

__utmc

__utmz

__utmv

Google
Analytics

Usado para determinar novas seções/visitas.
O cookie é criado quando a biblioteca de
javascript é executada e não existem cookies
__utmb. O cookie é atualizado toda vez que
dados são enviados ao Google Analytics.

Visão geral da
política de
privacidade do
Google Analytics
[1]

Google
Analytics

Não usado em ga.js. Programado para
interoperabilidade com urchin.js.
Historicamente, este cookie operava
juntamente com o cookie __utmb para
determinar se um usuário estava em uma
nova seção/visita.

Visão geral da
política de
privacidade do
Google Analytics
[1]

Google
Analytics

Armazena a origem do tráfico ou campanha
que explica como um usuário chegou ao seu
site. O cookie é criado quando a biblioteca
de javascript é executada e é atualizado cada
vez que dados são enviados ao Google
Analytics.

Visão geral da
política de
privacidade do
Google Analytics
[1]

Google
Analytics

Usado para armazenar dados personalizados
do visitante. Este cookie é criado quando um
desenvolvedor usa o método _setCustomVar
com uma variante personalizada de visitante.
Este cookie também foi usado para o método
obsoleto _setVar. O cookie é atualizado toda
vez que dados são enviados ao Google
Analytics.

mensagem

Facebook

Este cookie é usado para identificar um
usuário logado ou não. Ele contém um
código que pode ser usado para validar o
estado do usuário.

akzo-dulux

Site

O cookie é usado para manter o estado das
“anotações” do usuário enquanto ele está
desconectado.

cc_cookie_accept

Cookie de
aceitação

Este cookie é usado para armazenar a
declaração de que o usuário aceita o uso de
cookies.

Visão geral da
política de
privacidade do
Google Analytics
[1]
Google Analytics
Privacy Overview
[2]

Favor observar que terceiros (incluindo, por exemplo, redes de propaganda e provedores de serviços
externos, como serviços de análise de fluxo online) também podem usar os cookies, algo sobre o qual nós
não temos controle. Estes cookies normalmente são cookies analíticos e de desempenho ou cookies de
targeting.
Você bloqueia os cookies ao ativar a configuração no seu browser que permite que você rejeite a instalação
de qualquer tipo de cookie. No entanto, se você usar suas configurações de navegador para bloquear todos os
cookies (incluindo os cookies essenciais) talvez você não consiga acessar todas as partes do nosso site.

Exceto os cookies essenciais, todos os cookies expiram após dois anos.
close

Receba nossa newsletter
Conheça as tendências de decoração e confira outras ideias na nossa newsletter mensal

Concordo que a AkzoNobel processe meus dados pessoais, inclusive por outras empresas do AkzoNobel
Group, bem como as entidades que agem em seu nome.
Por favor, marque a caixa de seleção de consentimento da política de privacidade

Dou meu consentimento para receber o boletim informativo personalizado da coral, em ser informado sobre
produtos (e serviços da AkzoNobel), incluindo de outras empresas do AkzoNobel Group...Me fale mais
sobre a mala direta eventos e promoções (incluindo ofertas e descontos) para os quais a AkzoNobel pode
analisar meus dados pessoais, incluindo as preferências que eu compartilho com a AkzoNobel, meu histórico
de compras online e offline e meu uso registrado dos aplicativos e sites da AkzoNobel. A AkzoNobel pode
entrar em contato comigo por meio de E-mail, Correio, SMS, Aplicativos, Mídias Sociais ou por meio de
outros canais de comunicação fornecidos por mim. O que isso significa?**
Por favor, marque a caixa de seleção para se inscrever em nossa newsletter

Increver-se
Para obter mais informações sobre como nós usamos seus dados pessoais, leia a Política de Privacidade..
Links
[1] https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs
[2] https://marketingplatform.google.com/about/

