Declaração de cookies
Este website http://www.comercialsupergasbras.com.br/ (doravante denominado “Website”) usa
cookies. Um cookie é um pequeno arquivo de texto que enviamos para o seu navegador da Internet,
para que possamos reconhecê-lo quando você retornar. Os cookies podem coletar dados sobre o uso do
site, como quais páginas são visitadas e a duração de uma sessão de usuário. Quando você usa o site, o
cookie envia dados para Supergasbras Energia Ltda. (doravante denominada “Nossa Empresa", nós).
Nossa empresa não retém um cookie por mais tempo do que o necessário
Nós usamos cookies de sessão e cookies permanentes:
•

Um cookie de sessão pode rastrear o uso, como as páginas da Web visitadas e as opções que
você usa. Quando você fecha o navegador da Internet, a sessão é encerrada e o cookie é
excluído.

•

Um cookie permanente permite que o site o reconheça em uma visita subsequente.

Nossa empresa armazena cookies que são essenciais para fornecer as funcionalidades do site. Se você
não deseja receber qualquer cookie, você pode configurar seu navegador para recusar todos os tipos de
cookies. Observe que, nesse caso, você não poderá mais usar todas as funcionalidades do site.
Cookies não estritamente necessários
Apenas se você tiver dado consentimento prévio, a nossa empresa coloca cookies que não são
estritamente necessários para fornecer as funcionalidades do site. Através desses cookies não
estritamente necessários, coletamos informações sobre o seu uso do site e nos lembramos de suas
preferências. Exemplos de informações coletadas são quais páginas são visitadas e a duração de uma
sessão de usuário. Através destes cookies, pretendemos melhorar a sua experiência de usuário do
nosso site. Se você não consentir que cookies sejam colocados, esses cookies serão bloqueados.
Por favor, veja abaixo um resumo dos cookies não estritamente necessários que a Nossa
Empresa usa.
Cookie(s)

Nome

Cookie(s) de destino (categoria)

Período de
retenção

Google Analytics

_ga

Usado para distinguir usuários.

2 anos

Google Analytics

_gid

Usado para distinguir usuários.

24 horas

Google Analytics

_gat

Google Analytics

AMP_TOKEN

Google Analytics

_gac_<property-id>

Usado para controlar a taxa de solicitação. Se o
Google Analytics for desenvolvido pelo
Gerenciador de tags do Google, esse cookie será
chamado de _dc_gtm_<property-id>.
Contém um token que pode ser usado para
recuperar um Client-ID do serviço AMP Client
ID. Outros valores possíveis indicam
desativação, solicitação em andamento ou erro
ao recuperar um Client-ID desse serviço.
Contém informações relacionadas à campanha
para o usuário. Se você vinculou suas contas do
Google Analytics e do Google AdWords, as
tags de conversão de site do Google AdWords
analisarão esse cookie, a menos que você o
desative.

1 minuto

30 segundos a 1
ano

90 dias

Cookies do Google Analytics
Nossa Empresa usará os cookies do Google Analytics. O Google Analytics é um serviço de análise da
web oferecido pela Google Inc. (Google). O Google Analytics usa cookies apenas para analisar o uso
do site pelos usuários. O Google usa dados estatísticos agregados para fornecer à Nossa Empresa um
insight sobre como os usuários usam o site. Nossa Empresa celebrou um contrato de processamento de
dados com o Google para garantir a proteção adequada dos seus dados pessoais. Nossa Empresa não
usa outros serviços do Google relacionados ao Google Analytics. Na medida permitida pelas
funcionalidades do Google Analytics, Nossa Empresa optou por não compartilhar suas informações
com o Google. O Google removerá os três últimos dígitos do seu endereço IP. O Google só pode
fornecer os dados mencionados acima a terceiros se o Google for obrigado a assim fazê-lo por lei, ou
na medida em que terceiros processarem esses dados em nome da Google.
Você pode encontrar mais informações sobre o Google Analytics aqui.

