Aviso de U lização de Cookies

1.0

Introdução

O website da Forauto u liza cookies para analisar interações dos visitantes e as interações tecnológicas relacionadas a este website e seus subdomínios. As
informações coletadas em nosso website podem ser compar lhadas pelo fornecedor dos cookies, u lizadas ou combinadas com outras informações que
você forneceu a eles ou que coletaram com o uso dos serviços deles.

2.0

O que é um Cookie?

Os cookies são pequenos arquivos de texto inseridos nos navegadores de internet do usuário e que podem ser usados por sites para tornar a experiência
dos usuários mais eﬁciente, caracterizar a navegação, registrar esta s cas, baseando-se na navegação e local de acessos.
Conforme estabelecido no item 5.0, podemos armazenar cookies no seu navegador web, se forem estritamente necessários (essenciais) para a operação do
website. Para todos os outros pos de cookies descritos abaixo, precisamos da sua permissão. Os usuários do website podem realizar procedimento
avançados de conﬁguração de cookies em seus navegadores.

3.0 O que acontece se eu não permi r os cookies
Ao não aceitar o cookie, não teremos esta s cas de interações do usuário e tecnológica de uso do website, problemas na conﬁguração do website, bem
como permanecerá o aviso de cookie banner no seu navegador até que o usuário aceite. Ao não aceitar o cookie, não serão u lizados dados pessoais para
tais tratamento.

4.0 Remoção dos cookies
Nosso Aviso de Uso de Cookies atende às determinações previstas nas leis vigentes sobre o tema. Os cookies podem ser armazenados pelo prazo máximo de
2 (dois) anos ou até que os caches dos navegadores sejas limpos ou alterados pelos próprios usuários em seus navegadores.

Você pode, a qualquer momento, re rar o consen mento dado para o tratamento de dados conforme a listagem abaixo.
Google Chrome: Limpar, a var e gerenciar cookies no Chrome - Computador - Ajuda do Google Chrome
Internet Explorer: Excluir e gerenciar cookies (microso .com)
Mozila Firefox: Limpe cookies e dados de sites no Firefox | Ajuda do Firefox (mozilla.org)
Microso Edge: Excluir cookies no Microso Edge
Você pode obter mais informações em nosso Aviso de Privacidade sobre a sua privacidade. Seu consen mento se aplica aos seguintes domínios:
h ps://www.forauto.com.br.
5.0 Cookies Essenciais/Preferência
Descrição/Proposito

Nome

Duração

PHPSESSID

Este cookie é na vo para aplica vos PHP. O cookie é usado para armazenar e iden ﬁcar o ID e Duração da sessão
sessão exclusivo de um usuário com a ﬁnalidade de gerenciar a sessão no site. É um cookie de
sessão, quando todas as janelas do navegador são fechadas, seu tratamento se encerra.

Cookie Banner

Este cookie tem como proposito informar o visitante sobre a u lização de cookies no website e a 1 ano (Deve ser
disponibilização do botão em concordar e aceitar.
conﬁgurado)

6.0 Cookies Analí cos
Nome

_ga

Descrição/Proposito

Duração

Este cookie instalado pelo Google Analy cs, calcula os dados do visitante, da sessão e da 2 anos
campanha, bem como acompanha o uso do relatório de análise do site. Os cookies armazenam
informações anonimamente e atribuem um número gerado aleatoriamente para reconhecer os

_gcl_au
_gid
_gat_UA203615175-1
_gat_UA19327722-1

visitantes.
Este cookie fornecido pelo Google Tag Manager para experimentar a eﬁciência da publicidade de
3 meses
sites que usam seus serviços.
Instalado pelo Google Analy cs, esse cookie armazenam informações sobre como os visitantes 1 dia
usam o site, ao mesmo tempo que cria um relatório analí co do desempenho do site. Alguns dados
coletados incluem o número de visitantes, sua fonte e as páginas que visitam anonimamente.
Estes cookies são uma variação dos cookies_gat deﬁnidos pelo Google Analy cs, um gerenciador de 1 minuto
tags do Google, para permi r que o proprietário do site rastreie o comportamento do visitante e
avalie o desempenho do site. O elemento padrão no nome contém o número de iden dade
exclusivo da conta ou site ao qual está relacionado.

7.0 Cookies de Marke ng
Nome

Descrição/Proposito

_ p

Duração

Este cookie é conﬁgurado pelo Facebook para exibir anúncios do Facebook ou outra plataforma 3 meses
digital alimentada pelo próprio Facebook, após o usuário visitar o site.

7.0 Cookies de Terceiros
Nome

Descrição/Proposito

lf_chatbot_
query_string
iyiutm

Duração

Cookie de sessão da ferramenta de chat robô da Lead Force. Serve para armazenar úl ma informação Duração
do usuário para próximas interações.
sessão
Cookie de sessão da aplicação do site do cliente. Armazena uma hash aleatório por usuário.
1 dia

Úl ma atualização da declaração de cookie em XX/XX/2021.

da

