
 

 

POLÍTICA DE COOKIES 

O que são cookies? 

Cookies são pequenos fragmentos de dados, geralmente em arquivos de texto, armazenados 

no seu computador ou em outro dispositivo quando sites são carregados em um navegador. 

Eles são amplamente usados para "lembrar" você e suas preferências, seja para uma única 

visita (por meio de um "cookie de sessão") ou para várias visitas repetidas (usando um 

"cookie persistente"). Os cookies garantem uma experiência consistente e eficiente para os 

visitantes e executam funções essenciais, como permitir que os usuários se registrem e 

permaneçam conectados. Os cookies podem ser definidos pelo site que você está visitando 

(conhecidos como "cookies primários") ou por terceiros, como aqueles que veiculam 

conteúdo ou fornecem serviços de publicidade ou análise no site ("cookies de terceiros"). 

Os sites e os e-mails em HTML também podem conter outras tecnologias de rastreamento, 

como "web beacons" ou "pixels". Normalmente, são pequenas imagens transparentes que 

fornecem estatísticas, para fins semelhantes aos cookies. Costumam ser usados em conjunto 

com cookies, embora sejam armazenados de maneira diferente no computador. Como 

resultado, se você desativar cookies, os web beacons ainda poderão ser carregados, mas suas 

funcionalidades serão restritas. 

Cookies em Flash, também conhecidos como objetos compartilhados locais, foram 

projetados para oferecer suporte a conteúdo de navegador compatível com Adobe® Flash. 

Geralmente, são usados para ativar anúncios e conteúdo de vídeo em sites. Como outros 

cookies, eles armazenam informações em seu dispositivo, algumas das quais serão 

específicas para conteúdo habilitado para Flash. Cookies para Flash só podem ser excluídos 

no Adobe Flash, e não no seu navegador. Para obter informações sobre como gerenciar suas 

configurações de privacidade e excluir cookies para Flash, consulte a seguinte página: 

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_mana

ger.html. 

 

Uso de cookies 

O site Lohn Bier utiliza cookies para diversos fins. Alguns cookies são necessários por razões 

técnicas, outros possibilitam uma experiência personalizada para visitantes e usuários 

registrados, e há os que permitem a exibição de publicidade em redes selecionadas de 

terceiros. Alguns desses cookies podem ser definidos quando uma página é carregada ou 

quando um usuário utiliza uma ação específica. Vários cookies serão definidos apenas se 

você for um usuário registrado, enquanto outros serão definidos sempre que você visitar ou 

realizar cadastro nos sites. 

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html


 

Os cookies utilizados no site Lohn Bier  atendem aos requisitos legais e são enquadrados nas 

seguintes categorias: 

 Cookies estritamente necessários 

 Cookies de desempenho/analíticos 

 Cookies de funcionalidade 

 Cookies de segurança 

 

Cookies estritamente necessários: São aqueles que permitem navegar pelo site e usar 

recursos essenciais, como áreas seguras, por exemplo. Esses cookies não guardam quaisquer 

informações pessoais que possam ser usadas em ações de comunicação de produto/serviço ou 

para lembrar as páginas navegadas no site. 

Utilidade dos cookies estritamente necessários no site Lohn Bier: 

 Identificá-lo como um usuário conectado aos websites; 

 Lembrar de informações que você digitou previamente em eventuais formulários de 

pedidos para pré-formular novos cadastros; 

 Certificar-se de que você se conecta ao serviço correto para quando for feita alguma 

mudança na forma de funcionamento dos sites. 

 

Cookies de desempenho/analíticos: Coletam informações sobre como você usa o site Lohn 

Bier como, por exemplo, quais páginas visita, se elas possuem erros, equívocos em 

formulários e outros. Esses cookies não coletam quaisquer informações que possam 

identificá-lo. Toda a informação coletada é realizada de forma codificada, anônima e usada 

somente para ajudar a melhorar a forma como o site Lohn Bier funciona, bem como entender 

o que interessa aos usuários e medir a eficácia da comunicação. 

Utilidade dos cookies de desempenho/analíticos no site Lohn Bier: 

 Fornecer estatísticas sobre como os sites são utilizados; 

 Verificar a eficiência da comunicação, não utilizando essa informação para 

direcionamento de anúncios quando em visita a outros sites; 

 Informar aos parceiros que um dos nossos visitantes também visitou o seu site. Isso 

permite que nossos parceiros melhorem seus sites. Nós não permitimos que os 

parceiros se utilizem dessa informação para fins comerciais ou de publicidade; 

 Ajudar na melhoria dos sites pela medição de erros que, eventualmente, possam 

ocorrer; 

 Realizar melhorias e aperfeiçoamentos nos sites decorrentes do comportamento de 

navegação dos usuários. 

 

Cookies de funcionalidade: São usados para fornecer serviços ou para lembrar definições de 

navegação de forma a melhorar a visita dos usuários.  

Utilidade dos cookies de funcionalidade no site Lohn Bier: 



 

 Lembrar, eventualmente, das configurações que você aplicou, como layout, tamanho 

do texto, preferências e cores; 

 Lembrar, eventualmente, se já perguntamos se você deseja preencher uma pesquisa 

para que, não seja necessário perguntar reiteradas vezes; 

 Eventuais realizações de chats ao vivo para suporte; 

 Compartilhar informações com parceiros para que, eventualmente, a Lohn Bier possa 

fornecer serviços. A informação compartilhada só poderá ser usada para fornecer o 

serviço. Produto ou função não para qualquer outra finalidade. 

Cookies de segurança: Ajudam a identificar e prevenir possíveis riscos de segurança. 

 

 

Onde colocamos cookies? 

A Lohn Bier define cookies em vários locais diferentes nos serviços. Esses locais podem 

incluir os sites da empresa. 

 

Controlando cookies 

Você pode restringir o uso de cookies ou impedir completamente que eles sejam 

configurados. Os navegadores mais modernos permitem alterar as configurações de cookies. 

Geralmente, é possível encontrar essas configurações no menu de opções ou preferências do 

seu navegador.  

Se você desativar os cookies, esteja ciente de que alguns dos recursos de serviços do site 

Lohn Bier  poderão não funcionar corretamente. 

Em um dispositivo móvel, você também pode ajustar suas configurações para limitar o 

rastreamento de anúncios.  

Lembre-se de que você não deve esquecer de configurar todos os navegadores de seus 

diferentes terminais, como tablets, smartphones, computadores e outros. 

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 você saiba 

como alterar suas preferências de cookies. 

Especialmente, em relação aos cookies de medição de público, você também pode desativá-

los. 

Para mais informações sobre a configuração de cookies, acesse: 

http://www.aboutcookies.org/ 

Para os cookies do "Google Analytics", você pode fazer o download do módulo acessível a 

partir do endereço a seguir para desativação: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ 

http://www.aboutcookies.org/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/


 

Para o Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-

internet-explorer-delete-manage-cookies?ocid=IE10_about_cookies 

Para o Safari™: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US; 

Para o Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en; 

Para o Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-

website-preferences; 

Para o Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html. 

 

Não rastrear sinais 

Geralmente, a Lohn Bier não responde ou toma qualquer medida em relação aos sinais de 

"não rastrear" do navegador da web ou outros mecanismos que permitem aos usuários 

exercerem uma escolha em relação à coleta de informações pessoais sobre as atividades on-

line. 

 

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies?ocid=IE10_about_cookies
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies?ocid=IE10_about_cookies
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

