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POLÍTICA DE COOKIES
Esta Política
de Cookies
descreve os diferentes tipos de cookies que são usados em
w w w.internationalpaper.com (o “Site”) pela International Paper (“nos” “nosso” ou “conosco” da “IP”). Podemos
alterar esta Política de Cookies a qualquer momento. O uso de cookies no Site nos permite distingui-lo de outros
usuários do nosso Site, o que nos ajuda a fornecer uma experiência amigável quando você visita o nosso Site e
nos permite melhorá-lo. Podemos alterar esta Política de Cookies a qualquer momento. Dê uma olhada na data
da “ÚLTIMA REVISÃO” na parte superior desta página para ver a última revisão feita na Política de Cookies .
Quaisquer alterações nesta Política de Cookies entrarão em vigor quando nós tornarmos a Política de Cookies
revisada disponível em ou através do Site.
Caso tenha mais perguntas ou preocupações, entre em contato conosco pelo e-mail Mv-Privacv@ipaper.com ou
nos escreva para um dos seguintes endereços:
Global Ethics & Compliance Office, 6400 Poplar Avenue, Memphis TN 38197, USA .
EMEA Ethics and Compliance Office, Chaussee de la Hulpe 166, 1170 Brussels, Belgium.
BRASIL - Escritório de Ética e Compliance, Rod. SP 340, km 171, Mogi-Guacu – SP, Brasil.

1.

O QUE É COOKIE?

Cookies são pequenos arquivos de letras e números que nos permitem armazenar pequenas quantidades de
dados em seu navegador ou no disco rígido de seu computador que nos fornecem informações sobre sua visita
ao Site. Os cookies nos ajudam a aprender quais áreas do Site são úteis e quais precisam ser melhoradas.
Você pode escolher se aceita os cookies ativando e alterando as configurações do seu navegador que permitem
recusar as configurações de todos ou de alguns cookies. No entanto, se você usar as configurações do seu
navegador para desabilitar todos os cookies, incluindo os cookies essenciais listados abaixo, sua experiência no
Site pode ser diminuída e alguns recursos do Site podem não funcionar como esperado.

2.

QUAIS COOKIES NÓS UTILIZAMOS?

Abaixo listamos os diferentes tipos de cookies que podem ser usados no Site. Na medida em que os Dados
Pessoais sejam coletados por meio de cookies, o Website and Mobile Application Privacy Notice (Aviso de
Privacidade de Aplicativos Móveis e de Websites) aplica-se e complementa esta Política de Cookies.
Observe que os cookies de terceiros, por exemplo, serviços de análise de tráfego e redes de publicidade, também
podem usar cookies neste Site, sobre os quais não temos controle.
Cookies Essenciais, de Autenticação e Funcionalidade. Os cookies essenciais, de autenticação e
funcionalidade permitem que você navegue no Site e use seus serviços e recursos. Sem esses cookies
estritamente necessários, o Site não funcionará tão bem para você quanto gostaríamos e podemos não ser
capazes de fornecer o Site ou certos serviços ou recursos.
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Cookies de Preferência. Os cookies de preferência coletam informações sobre suas escolhas e preferências e
nos permitem lembrar o idioma ou outras configurações locais e personalizar o Site em conformidade.
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Cookies Analíticos. Os cookies analíticos coletam informações sobre o uso que você faz do Site e nos permitem
melhorar o funcionamento do Site. Por exemplo, os cookies analíticos mostram-nos quais são as páginas mais
frequentemente visitadas no Site, ajudam-nos a registar quaisquer dificuldades que tenha com o Site e mostramnos se a nossa publicidade é eficaz ou não. Isso nos permite ver os padrões gerais de uso no Site, ao invés do
uso de uma única pessoa. Usamos as informações para analisar o tráfego do Site, mas não examinamo s essas
informações para identificação individual.
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COMO POSSO GERENCIAR OS COOKIES?

As informações sobre o procedimento a seguir para habilitar ou desabilitar os cookies podem ser
encontradas no website do provedor do seu navegador de Internet por meio da tela de ajuda. Você
pode consultar o link http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html para obter
informações sobre os navegadores comumente usados.
Se você deseja limpar todos os cookies deixados pelos sites que você visitou, aqui estão os links onde
você pode baixar três programas que limpam cookies de rastreamento:
http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware se personal.php,
http://www.spybot.info/en/download/index.html, and
http://www.webroot.com/consumer/products/spysweeper/.

