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AVISO DE COOKIES 

Coletamos Cookies* (pequenos pedaços de informações armazenados no seu 

computador) para funcionalidades específicas. Alguns desses cookies são 

usados para autenticação do TITULAR e outros para conveniência, para 

‘lembrar’ de 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’). 

*Cookie: arquivo armazenado em seu computador 

para monitorar movimentos dentro do site, como 

visitas as páginas e opções de preferência. Cookies 

não armazenam informações pessoais sem que você 

as tenha fornecido e não coletam informações 

registradas em seu computador. 

Os cookies podem separados em algumas categorias. 

Cookies Necessários são os cookies essenciais para fazer com que o nosso site 

funcione corretamente, permitindo que o TITULAR navegue e utilize o site com 

todas as suas funcionalidades.  

Cookies de Desempenho são os cookies que permitem entender como o 

TITULAR interage com o site, fornecendo informações sobre as áreas visitadas, 

o tempo gasto no site e eventuais problemas encontrados. Esses cookies ajudam 

a melhorar o desempenho do site e não identificam o TITULAR, sendo todos os 

dados coletados e agregados anonimamente. 

Cookies de Conveniência permitem que nosso site lembre das escolhas feitas 

pelo TITULAR, facilitando o acesso e utilização da nossa plataforma em uma 

próxima oportunidade. Esses cookies podem coletar informações pessoais 

divulgados pelo próprio TITULAR e expiram dentro do período pré-definido de 

sua armazenagem. 

Em virtude de disponibilizarmos o conteúdo do site em diferentes idiomas, 

utilizamos o cookie “pll_language”, desenvolvido pela Wordpress, para 

armazenar sua preferência de idioma, tornando-a padrão pelo prazo de 1 (um) 

ano ou até que o cookie seja excluído diretamente em seu navegador. 



AVISO DE COOKIES 

Da mesma forma, sua ciência quanto à utilização de cookies, registrada ao clicar 

em nosso banner inicial, será arquivada em cookies de conveniência 

denominados “cookieserve” pelo prazo de 1 (um) ano ou até que estes sejam 

excluídos diretamente em seu navegador. 

Além destes, o site do Grupo BO Paper utiliza por padrão cookies de terceiros 

fornecidos pelo Google Analytics e pelo provedor de hospedagem GoDaddy com 

a finalidade de coletar informações de sua interação com o nosso site (por 

exemplo, o URL de referência, nossas páginas da Web visitadas por você, seu 

tipo de navegador, suas configurações de idioma, seu sistema operacional, a 

resolução da tela).  

As informações inferidas da análise destes cookies serão disponibilizadas a nós 

de forma anônima, sem relação com um usuário identificado ou identificável. 

Seus dados de uso não serão conectados ao seu endereço IP completo durante 

este processo. Você poderá optar pelo não fornecimento de cookies a qualquer 

momento desabilitando essa função em seu navegador, ciente de que ao fazê-

lo, os serviços fornecidos ao Usuário poderão não apresentar todas as suas 

funcionalidades. 

Para mais informações sobre o Google Analytics você pode acessar diretamente 

os Termos de Serviço do Google Analytics. 

Para mais informações sobre os cookies do GoDaddy, nosso provedor de 

hospedagem, você pode acessar diretamente seu Aviso de Privacidade. 

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/br/
https://www.godaddy.com/pt-br/legal/agreements/cookie-policy

