
Política de Cookies 

 

O objetivo desta política é fornecer a você USUÁRIO informações claras e acessíveis sobre os cookies 

que a QUEROPACK usa e o papel que eles desempenham. Assim, quando você visita nosso site, 

podemos inserir cookies no seu computador. Cookies são pequenos arquivos de texto que os sites 

enviam para seu computador ou outro dispositivo conectado à Internet para identificar exclusivamente 

seu navegador ou para armazenar informações ou configurações de navegação por determinado 

período. Os cookies nos permitem reconhecê-lo quando você retorna ao site, o que nos permite fornecer 

uma experiência personalizada. 

 

A QUEROPACK utiliza: 

 

i) Cookies essenciais: trata-se de cookies utilizados para garantir o correto funcionamento do site, 

permitindo a livre navegação, a identificação de sessão e o acesso a áreas logadas. Para isso 

usamos os Cookies de Autenticação. São coletadas, anonimamente, informações como, endereço 

IP, localização geográfica, fonte de referência e tipo de navegador; 

ii) Cookies de funcionalidade: esses cookies são usados para habilitar determinadas funcionalidades 

adicionais em nossa plataforma, como o armazenamento de suas preferências (por exemplo, 

seleção de nome de usuário). Essa funcionalidade aperfeiçoa a experiência do usuário; 

iii) Cookies de análise: esse cookies coletam informações sobre seu uso da plataforma e nos 

permitem melhorar o funcionamento deles ou coletar dados sobre seus interesses. Por exemplo, 

eles nos mostram quais são as páginas mais acessadas do site e se nossa publicidade é eficaz ou 

não, além de nos ajudar a registrar quaisquer dificuldades que você possa ter em nossa platforma. 

Isso nos permite observar padrões gerais de uso do site, em vez do uso de uma só pessoa. Usamos 

essas informações para analisar o tráfego da plataforma. (Exemplo de cookie externo: Google 

Analytics). 

 

Se o você não aceitar os termos desta Política de Cookies, pedimos que não se cadastre conosco e que 

não faça uso de nossos serviços. Portanto, ao continuar a usar os serviços após alterações feitas para 

esta Política de Cookies, o usuário concorda com tais mudanças automaticamente. 

 

Reservamo-nos o direito de modificar esta Política de Cookies a qualquer momento. 
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