Cookies
O que é um cookie?
Cookie é um arquivo colocado por um servidor, site, aplicativo ou sistema de mensagens em seu
navegador ou dispositivo (por exemplo, computador, tablet, celular ou outro dispositivo eletrônico). O
cookie permite ao servidor melhorar a sua experiência ao recordar determinadas informações, tais como
as suas preferências de pesquisa ou a sua localização. O Serviço Parker Online específico (definido nos
Termos de Uso) que você está acessando pode usar um ou mais dos seguintes tipos de cookies:
Cookies de sessão e persistentes
Os cookies de sessão te ajudam a navegar pelo site ou aplicativo. São temporários na medida em que
permanecem apenas durantes a sua sessão de navegação e são eliminados quando fecha o browser. Os
cookies persistentes permanecem na sua máquina ou dispositivo depois da sessão expirar e até serem
eliminados ou bloqueados.
Cookies de funcionalidade
Esses cookies permitem ao servidor reconhecê-lo e recordar coisas como, por exemplo, o seu idioma
preferido e a sua localização. Podem também ser utilizados para registar as páginas que visitou.
Cookies de desempenho
Os cookies de desempenho nos permitem compilar informações como, por exemplo, como os visitantes
usam nossos sites ou aplicativos e quais as páginas que têm mais visualizações. Eles também podem ser
usados para registrar erros que os visitantes podem experimentar ao visualizar uma determinada página.
Cookies estritamente necessários
Esses cookies são essenciais para permitir aos usuários se movimentarem por um site ou aplicativo e usar
seus recursos.
A maioria dos cookies relevantes para os Serviços Parker Online é definida pelas organizações Parker. Os
cookies de terceiros são definidos por outras organizações. Os cookies de terceiros incluem, por exemplo,
os cookies de marketing por e-mail, os cookies de “Chat ao vivo” e os cookies de “Análise”, sendo
todos estes mencionados na tabela abaixo.
Como usamos os cookies?
A Parker Corporation podem usar cookies e outras tecnologias como, por exemplo, tags de pixels e Web
beacons para ajudar a melhorar a sua experiência ao usar os Serviços Parker. As informações obtidas
utilizando estas tecnologias podem ser tratadas como informações pessoais ou não pessoais de acordo
com a legislação aplicável.
Como posso administrar cookies?
A maioria dos browsers aceita automaticamente os cookies. Normalmente, pode modificar as definições
do seu browser para recusar cookies. Além disso, dependendo do país do qual você está visitando um site
ou aplicativo da Parker ou acessando os Serviços Parker, como os da Área Econômica Europeia, quando
você visita um site ou aplicativo pela primeira vez, um banner poderá ser exibido para explicar que o site
ou aplicativo usa cookies e para direcioná-lo para este documento (bem como para os Termos de Uso e
para a Política de Privacidade). O banner explica que, se você continuar usando os Serviços Parker ou se
você continuar na página de aterrissagem que contém o banner, os cookies descritos neste documento
serão instalados em sua máquina ou dispositivo e você dará seu consentimento para isso, se for relevante,
se continuar usando os Serviços Parker Online.
Você pode definir o seu browser ou dispositivo para que ele desative esses cookies e outras tecnologias a
qualquer momento. Isto significa que pode retirar o seu consentimento relativo a estes em qualquer altura.
Para tal, ajuste as definições de privacidade do seu browser ou siga as instruções existentes no menu de
ajuda do seu browser. Opcionalmente, clique em “Ajuda” na barra de ferramentas e procure instruções ou
desative os cookies ou ainda analise o guia de administração de cookies produzido pelo Interactive
Advertising Bureau em www.allaboutcookies.org. A desativação dos cookies pode impedi-lo de usar alguns
Serviços Parker Online.

Cookies estritamente necessários

Nome/fornecedor do cookie

Finalidade

Cookies de experiência de
utilizador da Parker.com

Usamos vários cookies sem os quais nossas páginas, endereços ou outros sites
("sites") da nossa Web, das redes sociais, dos aplicativos e IoT ou outros
serviços não poderiam funcionar e que lhe permitem movimentar-se pelo site
e usar as suas principais funcionalidades. Estes cookies fazem coisas como:
• identificar a sua conexão ao site
• identificar que tem sessão iniciada no site
• identificar o site, o idioma e as páginas Web que você está usando
• capturar configurações específicas da sua visita para garantir que algumas

Cookies de desempenho
Nome/fornecedor do cookie

Finalidade

Análise geral do site

Nossos sites podem usar cookies para permitir que o nosso fornecedor
analítico independentenos forneça estatísticas e informações sobre como
nossos sites são usados, por exemplo, quais são as páginas visitadas, para
que possamos compreender aquilo que interessa os nossos usuários, medir a
eficácia das campanhas e tentar melhorar a operação dos nossos sites.
Nossos sites podem usar um cookie que permite que um fornecedor
independente nos forneça dados anônimos sobre as experiências e atividades
dos usuários no site para que possamos fornecer recomendações ou uma
experiência mais eficaz a outros usuários a realizarem navegações ou
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Análise do comércio eletrónico

Cookie de informações de
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Cookies de funcionalidade (Parker.com)
Nome/fornecedor do cookie

Finalidade

Cookie de idioma da
Parker.com

Nos nossos sites que oferecem vários idiomas, ou seja, alemão/francês no
nosso site suíço, utilizamos um cookie que permite que os usuários alterem
seu
idioma cookies
preferido
Utilizamos
para permitir a funcionalidade “Minha Parker” em nossos
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de aplicações móveis da Utilizamos
uma funcionalidade semelhante aos cookies quando você usa um
Parker.com
aplicativo móvel para acessar o site. A funcionalidade é utilizada para efetuar
coisas como garantir que o país correto lhe é apresentado e para lhe permitir
criar listas de peças durante a utilização da aplicação.
Cookie de país da Parker.com
Podemos usar um cookie que lembra seu país escolhido no site para que nas
próximas visitas você seja direcionado para o mesmo país.

Cookies de funcionalidade (terceiros)
Nome/fornecedor do cookie

Finalidade

Cookie de chat

Utilizamos cookies para fornecer sessões de chat ao vivo para suporte. Nós
podemos usar fornecedor independente para fornecer a funcionalidade que
nos permite oferecer este serviço
Nós podemos usar um fornecedor independente para enviar comunicados
direcionados aos clientes da Parker.com (quando estes optarem por receber
esses comunicados).

Cookie de automatização de
marketing
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