
Política de Cookies

A AZUL PACK tem como política respeitar a privacidade do usuário em relação aos 
dados tratados em seu website. Por isso, solicitamos os seus dados pessoais 
somente quando necessário para a prestação e continuidade de serviços. Além 
destes dados, também é feito o tratamento dos cookies.

O que são cookies?

Cookies são pequenos arquivos baixados para o seu computador visando melhorar Cookies são pequenos arquivos baixados para o seu computador visando melhorar 
profissional, contudo, é necessário que você forneça o seu consentimento. Assim, 
para entender melhor sua função, vamos descrever aqui a finalidade da coleta de 
cookies.

Como usamos os cookies?

A utilização de cookies ocorre por diversos motivos. Segue breve descrição dos 
cookies utilizados pela AZUL PACK:

Cookies de Autenticação:Cookies de Autenticação:

Utilizados para guardar informações de um determinado usuário que utiliza o 
serviço. Esses cookies geralmente serão excluídos quando você sair do sistema, 
porém, em alguns casos, eles poderão permanecer posteriormente para lembrar as 
preferências do seu site ao sair.

Cookies de Pesquisa, Análise e Desempenho

Utilizados no intuito de se compreender o desempenho do site, análise de audiência Utilizados no intuito de se compreender o desempenho do site, análise de audiência 
e verificação dos hábitos de navegação dos usuários, bem como o meio pelo qual 
chegaram até o mesmo.

Desativar cookies

Você pode impedir a configuração de cookies ajustando as configurações do seu Você pode impedir a configuração de cookies ajustando as configurações do seu 
navegador (consulte a Ajuda do navegador para saber como fazer isso). Esteja ciente 
de que a desativação de cookies afetará a funcionalidade deste e de muitos outros 
sites que você visita. A desativação de cookies geralmente resultará na desativação 
de determinadas funcionalidades e recursos deste site. Portanto, é recomendável 
que você não desative os cookies. 

Mais informações

Esperemos que esteja esclarecido e, como mencionado anteriormente, se houver Esperemos que esteja esclarecido e, como mencionado anteriormente, se houver 
algo que você não tem certeza se precisa ou não, geralmente é mais seguro deixar os 
cookies ativados, caso interaja com um dos recursos que você usa em nosso site. 
Esta política é efetiva a partir de Janeiro de 2023.


