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POLÍTICA DE COOKIES 

Esta Política de Cookies(“Política”) deve ser lida e interpretada em conjunto com a 

Política de Privacidade da NTC Company (“Nós”). Visite o nosso espaço de Proteção de Dados 

Pessoais em https://ntc.ind.br/politica-de-privacidade/, para mais informações sobre a Lei Geral 

de Proteção de Dados Pessoais, Lei 13.709/2018 (“LGPD”) e as medidas de 

adequação/compliance da NTC. Nesta política, explicamos a você como nós e terceiros 

utilizamos cookies enquanto você navega em nossos sites, incluindo subpáginas, loja on-line 

ou outras funcionalidades (geralmente referidas como “Site” nesta política). 

 

ABRANGÊNCIA  

Esta política aplica-se a todos os sites operados por nós. Ao acessar nossos Sites, você 

concorda quanto ao uso dos Cookies descritos nesta política. Nós também estamos presentes 

com páginas das nossas marcas em redes sociais, como Facebook e Instagram. Visite os sites 

deles para conhecer suas políticas de privacidade e os controles de privacidade e marketing 

disponíveis para os membros da comunidade. A NTC Company não tem controle em como 

essas plataformas de mídia social operam. 

 

O QUE SÃO COOKIES? 

Os Cookies são arquivos digitais com pequenos fragmentos de dados (e geralmente com 

um identificador único), que são salvos e armazenados no dispositivo do usuário de uma 

plataforma digital. Eles podem ser classificados como Cookies Temporários (sendo 

automaticamente apagados quando o navegador ou aplicativo é encerrado) ou Cookies 

Persistentes (que permanecem armazenados no dispositivo até uma data de expiração definida), 

bem como Cookies Originais (definidos pelo responsável que opera a Plataforma) ou Cookies 

Terceiros (definidos por aplicações sob responsabilidade de terceiros). Os Cookies podem ser 

categorizados conforme o seu propósito. Quando usamos cookies de terceiros em nosso site a 

partir de redes sociais ou para nossos fins comerciais, explicamos esse uso nesta Política de 

Cookies. 

 

COMO CONTROLAR O USO DE COOKIES 

Você pode controlar os cookies uados neste site pelo portal de Preferências de Cookies 

ou ajustando as configurações do navegador. Existem Cookies que são estritamente necessários 

para o correto funcionamento das plataformas, enquanto outros coletam dados estatísticos com 

a finalidade de analisar a utilização da plataforma e seu respetivo desempenho. Há Cookies que 

são utilizados para assegurar a disponibilização de funcionalidades adicionais das plataformas 

ou para guardar as preferências definidas pelo usuário no uso da plataforma, sempre que utilizar 

o mesmo dispositivo. Outros Cookies podem ainda servir para medir o sucesso de aplicações e 

a eficácia da publicidade de terceiros. 

 

QUAIS TIPOS DE COOKIES QUE UTILIZAMOS? 

Utilizamos tanto cookies primários quanto cookies de terceiros no nosso website. 

Cookies primários: são cookies emitidos pelo domínio ntc.ind.br e são geralmente 

utilizados para identificar preferências de idioma e local ou facilitar a funcionalidade básica do 

site. 

https://ntc.ind.br/politica-de-privacidade/
https://ntc.ind.br/
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Cookies de terceiros: pertencem e são administrados por outras empresas, tais com 

parceiros de negócios da NTC ou provedores de serviços. 

Cookies de sessão: são cookies temporários utilizados para lembrar de você durante o 

curso da sua visita ao website, e eles perdem a validade quando você fecha o navegador. 

Cookies Persistentes: são utilizados para lembrar suas preferências do website e 

permanecem no seu desktop ou dispositivo móvel mesmo depois de você fechar o seu 

navegador, ou efetuar uma reinicialização. Usamos estes cookies para analisar o 

comportamento do usuário e estabelecer padrões, de modo que possamos melhorar a 

funcionalidade dos nossos websites para você e outros que visitam os nossos websites.  

 

COMO OS COOKIES DE TERCEIROS SÃO USADOS? 

Para algumas das funções dentro dos nossos websites usamos fornecedores 

terceirizados, por exemplo, quando você visita uma página com um vídeo incorporado ou 

proveniente do YouTube. Estes vídeos ou links (e qualquer outro conteúdo de fornecedores 

terceirizados) podem conter cookies de terceiros, e nós recomendamos consultar as políticas de 

privacidade destes terceiros nos seus websites para informações relativas à sua utilização de 

cookies. 

 

COMO EU REJEITO OU APAGO COOKIES? 

Você pode escolher rejeitar ou bloquear todos, ou tipos específicos de cookies 

configurados através da sua visita a um dos nossos websites, ao clicar nas preferências de 

cookies nos nossos websites. Você pode modificar as suas preferências para websites NTC e/ou 

os websites de terceiros alterando as configurações do seu navegador. Favor observar que a 

maioria dos navegadores aceitam cookies automaticamente. Portanto, se você não quiser que 

cookies sejam utilizados, você talvez tenha que apagar ou bloquear cookies ativamente. Se você 

rejeitar a utilização de cookies, você poderá visitar os nossos websites, mas algumas das funções 

poderão não funcionar corretamente. Você também poderá visitar www.allaboutcookies.org 

para mais detalhes sobre como apagar ou rejeitar cookies e para obter informações adicionais 

sobre cookies em geral. Ao utilizar o nosso website sem apagar ou rejeitar alguns ou todos os 

cookies, você concorda que podemos posicionar aqueles cookies que você não apagou ou 

rejeitou nos seus dispositivos. 

 

COOKIES QUE UTILIZAMOS E SUAS RESPECTIVAS FINALIDADES 

Nós apresentamos abaixo, a título exemplificativo, os detalhes sobre o uso de alguns 

Cookies utilizados em nossos Sites, bem como as finalidades de tratamento dos dados que os 

justificam. 

 

COOKIE 
TEMPO DE 

ARMAZENAMENTO 
FINALIDADE 

cookielawinfo-checkbox-others

  
11 meses 

Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie 

Consent. O cookie é usado para armazenar o 

consentimento do usuário para os cookies na 

categoria "Outros". 

cookielawinfo-checkbox-

analytics  
11 meses 

Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie 

Consent. O cookie é usado para armazenar o 
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consentimento do usuário para os cookies na 

categoria "Analytics". 

cookielawinfo-checkbox-

performance 
11 meses 

This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. 

The cookie is used to store the user consent for the 

cookies in the category "Performance". 

cookielawinfo-checkbox-

necessary 
11 meses 

Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie 

Consent. Os cookies são usados para armazenar o 

consentimento do usuário para os cookies na 

categoria "Necessário". 

cookielawinfo-checkbox-

functional 
11 meses  

O cookie é definido pelo consentimento do cookie 

GDPR para registrar o consentimento do usuário 

para os cookies na categoria "Funcional". 

_ga 2 anos 

Esses cookies são usados para coletar informações 

sobre como os visitantes usam nosso site. Usamos 

as informações para compilar relatórios e nos ajudar 

a melhorar o site. Os cookies coletam informações 

de forma anônima, nunca são identificadas 

individualmente ou pessoalmente. 

_gid 1 dia 

Esses cookies são usados para coletar informações 

sobre como os visitantes usam nosso site. Usamos 

as informações para compilar relatórios e nos ajudar 

a melhorar o site. Os cookies coletam informações 

de forma anônima, nunca são identificadas 

individualmente ou pessoalmente. 

_gac_gb_<container-id> 3 meses 

Esses cookies são utilizados para coletar 

informações relacionadas à campanha. Se você 

vinculou suas contas do Google Analytics e do 

Google Ads, o cookie será analisado pelas tags de 

conversão no site do Google Ads, a menos que você 

o desative.  

_ga_<container-id> 2 anos 

Esses cookies serão usados para identificar a sessão 

de usuário específica e manter seu estado, 

garantindo que essa solicitação seja do mesmo 

cliente que criou a solicitação anterior. 

_gcl_au 2 meses  
Este cookie é usado pelo Google Analytics para 

entender a interação do usuário com o site. 

_fbp 2 meses 

Esse cookie é definido pelo Facebook para entregar 

anúncios quando eles estão no próprio Facebook ou 

em plataformas digitais alimentadas por anúncios 

do Facebook após a visita a esse website. 

__trf.src 1 ano 
Guardar a referência da origem da visita do usuário 

ao site. 

viewed_cookie_policy 11 meses 

O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie 

Consent e é usado para armazenar se o usuário 

consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não 

armazena nenhum dado pessoal. 

CookieLawInfoConsent 1 ano 
CookieLawInfoConsent – Registra o estado do 

botão padrão da categoria correspondente e o status. 
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Funciona apenas em coordenação com o cookie 

primário. 

wordpress_logged_in_  sessão usado para verificar se o visitante atual está logado 

wordpress_sec_  sessão WordPress Admin Cookie  

wordpress_test_cookie  sessão Verifica se você tem cookies habilitados 

woocommerce_cart_hash  sessão 
Ajuda o WooCommerce a determinar quando o 

conteúdo/dados do carrinho é alterado. 

woocommerce_items_in_cart sessão Ajuda o WooCommerce a determinar quando o 

conteúdo/dados do carrinho é alterado. 

wp_woocommerce_session_

  

2 dias Contém um código único para cada cliente para que 

saiba onde encontrar os dados do carrinho na base 

de dados de cada cliente. 

 

FORO 

Lei aplicável e foro. Essa Política de Cookies será interpretada segundo a legislação 

brasileira, no idioma português, sendo eleito o foro Caxias do Sul – RS para qualquer 

controvérsia que envolva este documento. 

Você, caso não possua domicílio no Brasil, e em razão dos serviços oferecidos por nós, 

se submete à legislação brasileira, concordando, portanto, que em havendo litígio a ser 

solucionado, a ação deverá ser proposta no Foro da Cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio 

Grande do Sul. 

Atualização: 01 de junho de 2022. 


