POLÍTICA DE USO DE COOKIES TRADING SIA

Entra em vigor: em 21 de Julho de 2020
Este documento é publicado pela Uralkali Trading SIA (registrado em:
Letônia, Riga, rua. Vesetas 7, LV-1013 (7, Vesetas Street, Riga, LV-1013, Latvia),
doravante denominada "Uralkali", bem como "nós", "nosso" ou "nos", a fim de
orientar os usuários de serviços da Uralkali sobre nossa política de uso de
cookies.
Acreditamos que explicamos claramente e francamente como coletamos
e usamos os dados referentes a você. No modo transparente, esta política fornece
as informações detalhadas sobre como e quando usamos cookies.
1.

2.

Como usamos cookies, tags e tecnologias semelhantes
1)

Por favor, leia atentamente esta Política de uso de cookies. Esta política descreve as
nossas práticas de informação ao respeito de uso do nosso website www.dripkali.com e
de todos os nossos produtos e serviços online (em conjunto " website").

2)

A Política de cookies deve ser lida de forma conjunta com os termos e condições
publicados no website, incluindo a nossa política de privacidade e os termos de uso do
nosso website.

Cookies
1)

3.

Um cookie é um pequeno arquivo de texto que inclui um identificador único que é enviado
por um servidor Web para o seu computador, telefone celular ou qualquer outro
dispositivo conectado à Internet quando você visita o website. Os cookies são
amplamente utilizados para garantir o funcionamento eficaz de sites e coletar
informações sobre as preferências online dos usuários. A fim de simplificar, esta Política
trata-se de cookies, mas podemos utilizar outras tecnologias da mesma maneira.

Como utilizamos os cookies?
1)

Nós usamos os cookies para gravar informações sobre a sessão e fornecê-lo os nossos
serviços. Utilizamos estas informações para tomar decisões sobre como melhorar os
serviços que lhe oferecemos, simplificar o processo de pesquisa, prestar os serviços
mais personalizados, implementar recomendações e anúncios que vocês assistem no
nosso site, bem como para nossa própria análise, que nos ajuda a desenvolver e
melhorar o nosso site.

2)

Utilizamos todas ou algumas das seguintes categorias de cookies no nosso website:
a. Cookies obrigatórios. Os cookies são necessários para que partes do nosso
site funcionem corretamente. Eles permitem que você navegue em nosso
website e nos permitem reconhecê-lo em nosso website para fornecer os
serviços solicitados, por exemplo, memorizar seus dados de entrada.
b.
Cookies funcionais. Os cookies ajudam-nos a personalizar o conteúdo do
nosso site com base nas suas preferências. Eles decoram suas escolhas, seu idioma e o
país do qual você acessa nosso site. As informações que esses cookies coletam podem
ser anônimas, e esses cookies não podem rastrear sua atividade de pesquisa em outros
sites.
c.
Cookies operacionais. Os cookies coletam informações sobre a forma como
você utiliza o nosso site, para nos ajudar a melhorar tais áreas como a navegação e
corrigir problemas técnicos ou erros. Por exemplo, usamos esses cookies para entender
como você acessa nosso site, como você o pesquisa ou usa, e destacar áreas que
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podemos melhorar. As informações que esses cookies armazenam nunca revelam os
dados pessoais que poderiam identificá-lo.
d.
Cookies direcionados. Os cookies coletam informações sobre seus hábitos de
pesquisa para exibir os anúncios e nosso conteúdo mais relevantes a você e
correspondente a seus interesses. Esses cookies também são utilizados para limitar o
número de vezes que você vê um anúncio ou conteúdo determinado e para nos ajudar a
avaliar a eficácia da campanha de publicidade ou de marketing. Esses cookies
geralmente são instalados por redes de publicidade de terceiros. Eles memorizam os
sites que você visita e essas informações são enviadas para outras pessoas, tais como
anunciantes.
3)

4.

Alguns dos tipos de cookies que normalmente utilizamos estão listados abaixo:

Nome de cookie

Tipo de cookie

Objetivo de cookie

sid

temporário

Configurações de idioma

device_view

temporário

Tipo de dispositivo

Google Analytics
Este site usa o Google Analytics, um serviço de análise da web da Google Inc.
("Google"). O Google Analytics também usa cookies. As informações sobre seu uso
deste site, geradas pelos cookies, geralmente são transmitidas e armazenadas pela
Google em um servidor nos Estados Unidos. Somente em casos excepcionais o
endereço IP completo será enviado e reduzido pelos servidores da Google nos EUA. Em
nome do operador deste site, a Google usará essas informações para avaliar seu uso do
site, para compilar relatórios sobre atividades no site e fornecer serviços adicionais ao
operador do site relacionados ao uso site e uso da Internet.
Você pode optar por não armazenar cookies, selecionando as configurações apropriadas
no seu navegador; no entanto, por favor note, que nesse caso, você não conseguirá usar
a funcionalidade completa do site. Você pode também impedir a coleta de dados
referentes a você, gerados pelos cookies (incluindo o seu endereço IP) relacionados ao
seu uso do website e a subsequente transmissão para a Google e o processamento
destes dados pela Google, fazendo o download e instalando o plug-in do navegador
disponível no seguinte link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=de.
Neste caso, é armazenado um cookie de opt-out, que impede a futura coleta de seus
dados quando você visita o site.
Informações adicionais fornecidas pela Google sobre o uso e proteção de dados estão
disponíveis em: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html.

5.

Como posso optar por recusar cookies?
1)

A qualquer momento, você pode impedir que os cookies sejam instalados em seu
navegador. Para obter instruções para bloquear, excluir ou desabilitar cookies, consulte
as seções "Ajuda" ou "Suporte" do seu navegador. Por favor, note que, excluindo os
nossos cookies ou desativando futuros cookies, você não conseguirá acessar certas
áreas ou recursos do nosso site.

2)

Por favor, clique nos seguintes links, dependendo do tipo de seu navegador, para obter
as informações sobre como gerenciar e bloquear cookies:
a.
Explorer: http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11.
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b.
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookieswebsite-preferences
c.
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
d.
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_GB
3)

6.

gerais

e

desativar

os

recursos,

clicando

Alterações desta Política
1)

7.

Você pode encontrar informações
no youronlinechoices.eu.

De vez em quando podemos alterar e/ou atualizar a Política de uso de cookies. Se a
Política de uso de cookies for alterada, publicaremos uma versão atualizada nesta
página. Nós recomendamos a você visitar esta página regularmente para se manter
atualizado com nossas práticas de informação e quaisquer alterações. Quaisquer
alterações a esta Política de uso de cookies terão efeito quando forem publicadas nesta
página.

Contato
1)

Se você tiver quaisquer comentários ou perguntas sobre esta Política e nosso uso de
cookies, por favor contacte-nos pelo privacy@uralkali-trading.com.
Somente a versão inglesa deste documento tem a força legal. Todas as
traduções deste documento em outros idiomas estão disponíveis somente para sua
conveniência.
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