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POLÍTICA DE COOKIES E TECNOLOGIAS SIMILARES 

 

A OLSEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ sob nº 83.802.215/0001-53, com sede na Avenida Ivo Luchi, nº 68, 

Distrito Industrial, Jardim Eldorado, Palhoça, SC, CEP 88133-510, ora denominada 

simplesmente de “OLSEN”, reafirmando sua obrigação de manter um relacionamento 

transparente com todas as pessoas (“Usuários”) que interajam com seu site 

www.olsen.odo.br (“site”), esclarece que o site pode utilizar cookies e tecnologias 

similares (“cookies”). 

 

Diante disso, recomendamos a leitura da presente política para uma melhor 

compreensão acerca de como os cookies funcionam e quais suas finalidades. 

 

DEFINIÇÃO  

 

Os cookies, tags, pixel, ou tecnologias similares (“Cookies”) são pequenos arquivos 

de texto armazenados nos dispositivos (computador, smartphone, etc.) que mantêm 

informações da navegação do Usuário, tais como as páginas que visitou, os objetos 

de buscas, intenções de compras, site que originou o acesso, protocolo de Internet 

(IP), a versão do navegador, em quais anúncios clicou, sua localização, entre outras 

informações da sua rotina de navegação na internet.  

 

As finalidades mais comuns são viabilizar e personalizar a navegação, direcionamento 

marketing, realização de levantamentos informativos e estatísticas para orientar a 

estratégia de mercado das empresas. Os cookies em modo geral podem ser 

classificados da seguinte forma:  

 

✔ Cookies estritamente necessários: garantem o bom e correto funcionamento 

do nosso site. Os quais não te identificam e não podem ser desativados sem que 

isso prejudique ou até mesmo impossibilite o funcionamento do nosso site; 

 

✔ Cookies de desempenho: armazenam informações anônimas, tais como volume 

de visitas, locais mais acessados, entre outras informações estatísticas de 

gerenciamento de funcionamento e aperfeiçoamento do nosso site. Esses cookies 

não identificam o Usuário e podem ser desativados, no entanto a sua desativação 

pode afetar o bom funcionamento do nosso site; 

 

✔ Cookies de funcionalidade: possibilitam que o site ofereça funcionalidades 

melhoradas e customizadas para você. A desativação destes cookies, pode dificultar 

algumas funcionalidades do nosso site. Esses cookies coletam informações que 

podem identificar o Usuário e podem ser desativados; 

 

✔ Cookies de publicidade: utilizam algumas de suas informações e direcionam 

conteúdo personalizado para você, de acordo com suas próprias preferências de 

navegação. Esses cookies coletam informações que podem identificar o Usuário e 

podem ser desativados; e 

 

http://www.olsen.odo.br/
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✔ Cookies de terceiros: são os cookies inseridos por parceiros, como Facebook e 

Google, que coletam informações do Usuário quando ele visita nosso site, para que 

esses parceiros divulguem nossos materiais publicitários em suas plataformas 

quando o você as utilizar. Esses cookies coletam informações que podem identificar 

o Usuário e podem ser desativados. 

 

GERENCIAMENTO DOS COOKIES 

 

Os cookies passíveis de serem encontrados no site podem ser desativados por meio 

da ferramenta de gerenciamento de cookies disponível na página inicial ou nas 

configurações do navegador de internet utilizado pelo Usuário. Para tanto 

disponibilizamos o link de gerenciamento de cookies dos navegadores mais populares 

do mercado (os endereços podem variar a depender da versão do navegador): 

 

✔ Internet Explorer 
 

✔ Microsoft Edge 

 

✔ Mozilla Firefox 

 

✔ Google Chrome 

 

✔ Safari 
 

✔ Opera 

 

CONTATO 

 

A comunicação deverá ser realizada através do e-mail privacidade@olsen.odo.br, ou 

por telefonema no número (48) 2106-6000.  

 

DAS ATUALIZAÇÕES 

 

A presente Política foi atualizada em 16/07/2021 e poderá sofrer atualizações que 

serão comunicadas nas plataformas da OLSEN.  

 

 

OLSEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO SA 

https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/pt-br/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/limpe-cookies-e-dados-de-sites-no-firefox#:~:text=Selecione%20o%20painel%20Privacidade%20e,cookies%20e%20dados%20de%20sites
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

