POLÍTICA DE COOKIES
Esta Política de Cookies explica a maneira com que usamos os cookies. Leia a Política de Cookies
criteriosamente. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco em
DataPrivacyOffice@timken.com.
O que são Cookies, como são usados e como posso desativá-los?
Um cookie é uma pequena porção de código instalada no navegador e armazenada na memória do
seu computador ou dispositivo, que coleta informações sobre o uso do nosso website, com a
finalidade de tornar sua função mais eficiente e melhorar a experiência do visitante no website. Os
cookies em nosso website são, alternativamente, cookies de sessão, ou seja, cookies temporários
que são excluídos do seu computador ou dispositivo quando você fecha o navegador, ou então,
cookies persistentes, que permanecem nas subpastas do seu navegador depois que o mesmo é
fechado. Você pode apagar cookies persistentes do seu histórico de navegação.
Nosso website usa cookies para salvar sua sessão e para executar outras atividades necessárias
para a operação do nosso site, por exemplo, em relação à distribuição do tráfego. Outrossim, nós
usamos cookies para adequar nossos produtos e serviços aos seus interesses e necessidades.
Nós usamos cookies funcionais, analíticos, de performance, de direcionamento, de publicidade e de
terceiros. Os tipos de cookies que usamos em nosso site estão relacionados abaixo.
O que coletamos?
Cookie

_gat_gtag_
[ID de
propriedade]

Visitor_id
[número]

Tipo de
cookie

Descrição

Trata-se de um cookie tipo padrão
colocado por Google Analytics, onde o
elemento padrão no nome contém o
número de identidade único da conta ou
website ao qual se refere. Parece ser
Sessão
uma variação do cookie _gat, usado para
limitar o volume de dados gravados pelo
Google em websites de grande volume
de tráfego.
O cookie de visitante inclui um ID único
de visitante e o identificador único para a
sua conta. Por exemplo, o nome do
cookie visitante _id12345 armazena o
visitante com ID 1010101010. O
identificador da conta, 12345 garante que Persistent
o visitante é rastreado na conta Pardot
e
correta. O valor do visitante é o visitor-id
em sua conta Pardot. Este cookie é
colocado para visitantes pelo código de
rastreamento Pardot. Os dados são
armazenados anonimamente, somente
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Duração

Uso

1 min.

Performance

2 anos

Analytics

após a conversão é que os dados serão
visíveis em combinação com detalhes
pessoais.
O hash cookie de visitante contém o ID
da conta e armazena um hash único. Por
exemplo, o nome do cookie
visitor_id12345-hash armazena o hash
“855c3697d9979e78ac404c4ba2c66533”,
Visitor_id
Persistent
e o ID da conta é 12345. Este cookie é
[número] #
e
uma medida de segurança para garantir
que um usuário mal-intencionado não
possa simular uma visita de Pardot e
acessar as respectivas informações da
pessoa.
Usado para distinguir usuários.
Persistent
_ga
e
Este cookie é instalado por Google
Analytics. O cookie é usado para
armazenar informações sobre como os
visitantes usam um website e ajuda a
criar um relatório analítico sobre o
Persistent
_gid
andamento do website. Os dados
e
coletados, incluindo o número de
visitantes, a origem de onde eles vêm,
bem como as páginas visitadas, são
armazenados de forma anônima.
Para verificar se o visitante aceitou ou
Persistent
Cookies_allowed
não cookies no passado.
e
Para verificar se um usuário está logado. Sessão
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Idioma preferido

Para salvar o idioma de preferência

Persistent
e

2 anos

Analytics

2 anos

Analytics

1 dia

Analytics

1 ano

Necessário

1 min.

Necessário

1 mês

Necessário

Quais cookies de terceiros ou ferramentas de rastreamentos são usados em nosso website?
Além dos cookies mencionados acima, alguns dos serviços de terceiros listados abaixo usam
cookies. Nós não podemos controlar ou influenciar o uso desses cookies e/ou o uso por terceiros das
informações coletadas através desses cookies. Estes cookies coletam estatísticas e rastreiam seus
hábitos de navegação
Google Analytics
Instala cookies persistentes para calcular dados de visitante, sessão, campanha e para acompanhar
o uso do site para o relatório analítico do mesmo, bem como para entender a interação dos usuários
com o site. Estes cookies persistentes armazenam informações de forma anônima e atribuem
números gerados randomicamente para identificar visitantes únicos. O Google Analytics também
instala cookies de sessão, que fornecem um elemento padrão no nome, que contém o número de
identidade único da conta ou website ao qual se refere.
Para saber mais sobre o uso de cookies para Google Analytics e exercer a escolha com relação a
tais cookies, visite Google Analytics Opt-out Browser Add-on.
2

Google Maps
Instala cookies persistentes para calcular dados de visitante, sessão, campanha e para acompanhar
o uso do site para o relatório analítico do mesmo, bem como para entender a interação dos usuários
com o site. Estes cookies persistentes armazenam informações de forma anônima e atribuem
números gerados randomicamente para identificar visitantes únicos.
Google Tag Manager
Instala cookies persistentes para calcular dados de visitante, sessão, campanha e para acompanhar
o uso do site para o relatório analítico do mesmo, bem como para entender a interação dos usuários
com o site. Estes cookies persistentes armazenam informações de forma anônima e atribuem
números gerados randomicamente para identificar visitantes únicos.
Google Optimize
Instala cookies persistentes para calcular dados de visitante, sessão, campanha e para acompanhar
o uso do site para o relatório analítico do mesmo, bem como para entender a interação dos usuários
com o site. Estes cookies persistentes armazenam informações de forma anônima e atribuem
números gerados randomicamente para identificar visitantes únicos.
Concrete5
Instala cookies persistentes usados para preservar as configurações de administração do usuário.
Concrete5 também usa cookies persistentes e de sessão para registrar o horário em que as
configurações Concrete5 são definidas.
Pardot
Instala cookies persistentes para calcular dados de visitante, sessão, campanha e para acompanhar
o uso do site para o relatório analítico do mesmo, bem como para entender a interação dos usuários
com o site. Estes cookies persistentes armazenam informações de forma anônima e atribuem
números gerados randomicamente para identificar visitantes únicos.

Links de redes sociais, o que acontece quando você clica no link de uma plataforma de
terceiros?
Exibição do conteúdo de plataformas externas
Este tipo de serviço permite que você visualize o conteúdo hospedado em plataformas externas
diretamente nas páginas deste site, e interagir com as mesmas. Este tipo de serviço ainda pode
coletar dados de tráfego na rede para as páginas onde o serviço está instalado, mesmo quando você
não inicia nenhuma ação adicional no site deles. No decorrer desta ação, a rede social transfere a
informação de que você visitou nosso site. Adicionalmente, a rede social pode transferir outras
informações sobre a sua interação com nosso site, tais como mas não limitado à data e hora, seu
navegador e sistema operacional e o seu endereço IP.
Se você estiver registrado na rede social e estiver logado em sua conta ao clicar no link da rede em
nosso site, a rede social poderá associar as informações coletadas (conforme descrito acima)
diretamente ao seu perfil. No decorrer desta ação, também pode ser possível identificar você
pessoalmente. No entanto, você pode evitar que a rede execute tais operações, efetuando antes o
seu logout da sua conta na rede social. Em nenhum caso nós podemos influenciar tais operações
das redes sociais e solicitamos que você consulte os avisos de privacidade da rede para mais
informações.
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LinkedIn
Instala cookies persistentes para habilitar as funcionalidades do LinkedIn na página e para
encaminhamento direto ao website da LinkedIn. A LinkedIn também instala cookies de
sessão usados para manter o estado do usuário nas páginas visitadas e armazena as
preferências de idiomas de um usuário para apresentar o conteúdo no idioma armazenado
quando o usuário visitar o website novamente em outra oportunidade.
Widget de vídeo YouTube (Google Inc.)
YouTube é um serviço de visualização de conteúdos de vídeos fornecido por Google Inc., que
permite que este site incorpore conteúdo desse tipo em suas páginas.
Facebook
Existe um botão de compartilhamento identificado, que direciona você diretamente para o
Facebook, no entanto, não há cookies coletados do nosso site para o Facebook.
Instagram
Existe um botão de compartilhamento identificado, que direciona você diretamente para o
Instagram, no entanto, não há cookies coletados do nosso site para o Instagram.
Twitter
Existe um botão de compartilhamento identificado, que direciona você diretamente para o
Twitter, no entanto, não há cookies coletados do nosso site para o Twitter.

Como posso desativar cookies?
Você pode gerenciar as preferências para cookies diretamente em seu próprio navegador e evitar,
por exemplo, a instalação de cookies por terceiros. Através das suas preferências do navegador,
também é possível deletar cookies instalados no passado, incluindo cookies que possam ter salvo o
consentimento inicial para a instalação de cookies por este site.
Seguem os links para gerenciar os cookies de alguns dos navegadores mais usados:
Google Chrome
Internet Explorer
Firefox
Safari
Para qualquer outro navegador de rede, siga as instruções na seção de ajuda do seu navegador ou
visite allaboutcookies.org. Com relação aos cookies instalados por terceiros, você pode gerenciar
suas preferências usando os recursos fornecidos no aviso de privacidade das entidades terceiras, ou
entrando em contato com as entidades terceiras.
Para saber mais sobre determinados cookies usados para a publicidade baseada em interesses por
terceiros, incluindo através de rastreamento cross-device e para exercer determinadas escolhas com
relação a tais cookies, visite Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital
Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance ou as configurações do
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seu dispositivo, se você possuir o DAA ou outro aplicativo para dispositivo móvel. Além destes sites
de informações, pode haver outros websites (nacionais) que podem fornecer informações com
relação aos cookies usados por terceiros.
Consulte nosso Aviso de Privacidade sobre informações relativas ao processamento de dados
pessoais.

Co-Controladores de Dados
BEKA-Betelligungs GmbH
BEKA Japan Co., Ltd.
BEKA Lubrication Systems (Kunshan) Co., Ltd.
BEKA-Lube GmbH
BEKA-Lube GmbH.
BEKA-Nederland B.V.
BEKALube France S.A.S.
BEKALube Iberica S.L.U.
BEKALube S.R.L.
BEKAWorld Singapore Pte. Ltd.
Gintec Active Safety Ltd.
Greencat GmbH
Greencat Sp Z.o.o.
Groeneveld-Beka Canada Inc.
Groeneveld-BEKA GmbH
Groeneveld Belgium NV
Groeneveld Solucoes Em Lubrificacao Ltda.
Groeneveld Groep B.V.
Groeneveld Groep Nederland B.V.
Groeneveld Immobiliare S.r.l.
Groeneveld India Private Limited

Groeneveld Italia S.r.l.
Groeneveld Latin America Ltda.
Groeneveld Lubrication Solutions GmbH
Groeneveld Lubrication Solutions Inc.
Groeneveld Lubrication Solutions Limited
Groeneveld Lubrication Solutions Ltd.
Groeneveld Lubrication Solutions Pty. Ltd.
Groeneveld Lubrication Solutions Sarl
Groeneveld Lubrication Solutions Srl
Groeneveld Polska Sp Z.o.o.
Groeneveld Pte. Ltd.
Groeneveld South Africa Pty. Ltd.
Groeneveld s.r.o.
Groeneveld Trading (Shanghai) Co. Ltd.
Groeneveld Transport Efficiency B.V.
Groeneveld Transport Efficiency Iberica Sa
Groeneveld Transport Efficiency International Holding B.V.
Groeneveld UK Limited
Groeneveld USA, Inc.
MAW-Maschinenfabrik Wannberg GmbH

Empresa controladora e Co-Controlador de Dados (dados de contato relacionados abaixo)
The Timken Company (US)
4500 Mount Pleasant Street NW
North Canton, Ohio 44720, EUA
Dados de contato dos Co-Controladores de Dados
Contato: Data Privacy Office
E-mail: DataPrivacyOffice@timken.com
Telefone: +1-234-262-2207; ligação gratuita (nos EUA): +1-866-846-5369; internacional: +011 234262-2207
Data Privacy Officer (Groeneveld-BEKA GmbH) Informação
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datenschutz@atarax.de
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