Política de Cookies
Sobre a Política de Cookies
Esta Política de Cookies explica o que são cookies e como os usamos. Você deve ler esta política para
entender o que são cookies, como os usamos, os tipos de cookies que usamos, ou seja, as
informações que coletamos usando cookies e como essas informações são usadas e como controlar
as preferências de cookies. Para mais informações sobre como usamos, armazenamos e mantemos
seus dados pessoais seguros, consulte nossa Política de Privacidade.
Você pode a qualquer momento alterar ou retirar seu consentimento da Declaração de Cookies em
nosso
site.
Saiba mais sobre quem somos, como você pode entrar em contato conosco e como processamos
dados pessoais em nossa Política de Privacidade.
Seu consentimento se aplica aos seguintes domínios: www.oleosmenu.com.br
Seu estado atual: Não foi dado consentimento. Gerenciar consentimento.

O que são cookies ?
Cookies são pequenos arquivos de texto usados para armazenar informações. Os cookies são
armazenados no seu dispositivo quando o site é carregado no seu navegador. Esses cookies nos
ajudam a fazer o site funcionar corretamente, tornar o site mais seguro, proporcionar uma melhor
experiência ao usuário e entender como o site funciona e analisar o que funciona e onde precisa ser
aprimorado.

Como usamos cookies?
Como a maioria dos serviços on-line, nosso site usa cookies de terceiros para diversas finalidades. Os
cookies primários são principalmente necessários para que o site funcione da maneira correta e não
coletam nenhum dos seus dados de identificação pessoal.
Os cookies de terceiros usados em nossos sites são usados principalmente para entender o
desempenho do site, como você interage com nosso site, mantém nossos serviços seguros, fornece
anúncios relevantes para você e, em geral, fornece uma melhor e melhorada experiência do usuário e
ajude a acelerar suas futuras interações com nosso site.

Que tipos de cookies usamos?
Necessário: alguns cookies são essenciais para que você possa experimentar todas as
funcionalidades do nosso site. Eles nos permitem manter sessões de usuários e evitar ameaças à
segurança. Eles não coletam ou armazenam nenhuma informação pessoal. Por exemplo, esses
cookies permitem que você faça login na sua conta e adicione produtos à sua cesta e faça o checkout
com segurança.
Estatísticas: esses cookies armazenam informações como o número de visitantes do site, o número
de visitantes únicos, quais páginas do site foram visitadas, a fonte da visita etc. Esses dados nos
ajudam a entender e analisar o desempenho do site onde precisa de melhorias.

Marketing: Nosso site exibe anúncios. Esses cookies são usados para personalizar os anúncios que
mostramos a você para que sejam significativos para você. Esses cookies também nos ajudam a

acompanhar a eficiência dessas campanhas publicitárias.
As informações armazenadas nesses cookies também podem ser usadas por fornecedores de
anúncios terceirizados para mostrar anúncios em outros sites também no navegador.
Preferências: esses cookies nos ajudam a armazenar suas configurações e preferências de
navegação, como preferências de idioma, para que você tenha uma experiência melhor e eficiente em
futuras visitas ao site.
A lista abaixo detalha os cookies usados em nosso site:

COOKIE

DESCRIÇÃO

CONSENT

Usado para detectar para se o visitante aceitou a categoria de marketing no
banner do cookie

PHPSESSID

Preserva o estado da sessão do usuário em solicitações de página.

Test_cookie

Usado para verificar se o navegador do usuário oferece suporte a cookies.

_tccl_visitor

Define um ID exclusivo para a sessão. Isso permite que o site obtenha dados sobre o
Comportamento do visitante para fins estatísticos.

t/1/tl/event

Registra dados sobre o comportamento dos visitantes do site. Isso é usado para
análise interna e otimização do site.

IDE

Usado pelo Google Double Click para registrar e relatar as ações do usuário do site
após visualizar ou clicar em um dos anúncios com o objetivo de medir a eficácia de e
apresentar Anúncios direcionados.

VISITOR_INFO1_LIVE

Tenta estimar o número de usuários e o número de páginas com os seus vídeos
integrados.

YSC

Registra um ID único para manter estatísticas de quais vídeos do YouTube o usuário
viu.

yt.innertube::nextId

Registra um ID único para manter estatísticas de quais vídeos do YouTube o usuário

COOKIE

DESCRIÇÃO
viu.

yt.innertube::requests

Registra um ID único para manter estatísticas de quais vídeos do YouTube o usuário
viu.

Yt-remote-cast-available

Não Classificado

Yt-remote-cast-installed

Armazena preferencias de vídeo do usuário.

Yt-remote-connected-

Armazena preferencias de vídeo do usuário.

devices
Yt-remote-device-id

Armazena preferencias de vídeo do usuário.

Yt-remote-fast-check-

Armazena preferencias de vídeo do usuário.

period
Yt-remote-session-app

Armazena preferencias de vídeo do usuário.

Yt-remote-session-name

Armazena preferencias de vídeo do usuário.

Como posso controlar as preferências de cookies?
Caso decida alterar suas preferências posteriormente na sessão de navegação, clique na guia “Política
de Privacidade e Cookies” na tela. Isso exibirá o aviso de consentimento novamente, permitindo que
você altere suas preferências ou retire seu consentimento completamente.
Além disso, navegadores diferentes fornecem métodos diferentes para bloquear e excluir cookies
usados pelos sites. Você pode alterar as configurações do seu navegador para bloquear / excluir os
cookies. Para saber mais sobre como gerenciar e excluir cookies, visite wikipedia.org,
www.allaboutcookies.org.
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