ÚLTIMA REVISÃO: 15 de dezembro de 2018

POLÍTICA DE COOKIES
Esta Política de Cookies descreve os diferentes tipos de cookies que são usados no site
www.internationalpaper.com (o “Site”) pela International Paper (“IP”, “nós”, “nosso” ou “nossa”).
Podemos alterar esta Política de Cookies a qualquer momento. Usamos cookies no Site para
distinguir você de outros usuários do nosso Site. Isso nos ajuda a proporcionar uma experiência
intuitiva quando você o acessa e a melhorá-lo. Podemos alterar esta Política de Cookies a qualquer
momento. Veja a data da “ÚLTIMA REVISÃO” no topo desta página para saber quando esta Política
de Cookies foi revisada pela última vez. Qualquer alteração feita nesta Política de Cookies entrará
em vigor quando disponibilizarmos a Política de Cookies revisada no Site ou através dele.
Se você tiver dúvidas ou preocupações não esclarecidas no presente documento, entre em contato
conosco por e-mail em My-Privacy@ipaper.com ou escreva para um dos seguintes endereços:
Global Ethics & Compliance Office, 6400 Poplar Avenue, Memphis TN 38197, EUA
EMEA Ethics and Compliance Office, Chaussée de la Hulpe 166, 1170 Bruxelas, Bélgica.

1.

O QUE É UM COOKIE?

Cookies são pequenos arquivos de letras e números que possibilitam que armazenemos pequenas
quantidades de dados no seu navegador ou no disco rígido do seu computador, o que nos fornece
informações sobre sua visita ao Site. Os cookies nos ajudam a saber quais áreas do Site são úteis e
quais áreas precisam ser melhoradas.
Você pode optar por aceitar ou não 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 desativar todos os cookies, incluindo os cookies
essenciais listados abaixo, a sua experiência no Site poderá ser reduzida e alguns recursos do Site
poderão não funcionar conforme o esperado.

2.

QUE COOKIES USAMOS?

A lista abaixo descreve os diferentes tipos de cookies que podem ser usados no Site. Na medida em
que quaisquer Dados Pessoais sejam coletados através de cookies, o Aviso de Privacidade sobre
Sites e Aplicativos Móveis se aplica e complementa esta Política de Cookies.
Observe que cookies de terceiros, como, por exemplo, serviços de análise de tráfego e redes de
publicidade, também podem estar presentes neste Site. Nós não temos controle sobre eles.

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
talvez não possamos disponibilizar o Site ou determinados serviços ou recursos.
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Este cookie é usado por sites que
usam a plataforma de tecnologia
.NET da Microsoft. É comumente
usado para identificar um usuário
conectado para permitir o acesso
a áreas seguras de um site.
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cartOrderId
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Cookie do
Usado para armazenamento em
domínio de
cache de tíquetes de autenticação.
origem
Cookie do
Usado para passar o formulário do
domínio de
motivo de login e exibir o motivo.
origem
Cookie do
Usado para armazenar em cache
domínio de
as funções do usuário.
origem
Este cookie é associado ao widget
de compartilhamento social
AddThis, que é comumente
incorporado em sites para
permitir que os visitantes
Cookie de
compartilhem conteúdo com
terceiros
diversas plataformas de rede e
compartilhamento. Ele armazena
uma contagem de
compartilhamento de página
atualizada.
Este cookie é associado ao widget
de compartilhamento social
AddThis, que é comumente
incorporado em sites para
permitir que os visitantes
compartilhem conteúdo com
diversas plataformas de rede e
Cookie de
compartilhamento. Acredita-se
terceiros
que este seja um novo cookie do
AddThis que ainda não está
documentado, mas foi
categorizado na suposição de que
tem uma finalidade similar a
outros cookies criados pelo
serviço.
Usado para obter o token
Cookie do
Munchkin - somente para o
domínio de
conector marketo.
origem
Contém informações sobre a
Cookie do
sessão do navegador e permite
domínio de
que os visitantes façam login no
origem
site.
Cookie do
Usado para armazenar em cache a
domínio de
ID do pedido do carrinho atual.
origem

600 minutos

Sessão

30 minutos

Sessão

Sessão

Sessão

Sessão
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FedAuth

FedAuth1

Autenticação

Autenticação

Obtém ou define um valor que
indica se o cookie da terceira
parte confiável (presente no modo
de autenticação de declarações)
usado para armazenar em cache
os tíquetes de autenticação será
persistente (armazenado mesmo
quando o usuário fecha o
navegador) ou limitado à sessão
(excluído quando o navegador é
fechado). Se isso for ativado,
todos os usuários serão
"lembrados" quando o cookie
expirar.
(FedAuth1 cont. quando o valor
for longo demais) Obtém ou
define um valor que indica se o
cookie da terceira parte confiável
(presente no modo de
autenticação de declarações)
usado para armazenar em cache
os tíquetes de autenticação será
persistente (armazenado mesmo
quando o usuário fecha o
navegador) ou limitado à sessão
(excluído quando o navegador é
fechado). Se isso for ativado,
todos os usuários serão
"lembrados" quando o cookie
expirar.
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Mantém a moeda de exibição
selecionada pelo cliente.
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Usado em grade de questões de
teste AB de campanhas de e-mail.
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Salva a chave do nó expandida no
backend.

sf-issuesckie

Autenticação

Usado em grade de questões de
campanhas de e-mail.

sf-site

Autenticação

Lembra a ID do site atual quando
em multissites.
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Autenticação

Lida com o token de declarações.
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Registra a visita à página.
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Mantém a ID do carrinho de
compras do cliente.
Este cookie está associado ao
Google reCAPTCHA, usado para
verificar se um usuário é humano
e não um bot. É usado como um
identificador exclusivo para fins de
rastreamento.
Este cookie está associado ao
Google reCAPTCHA, usado para
verificar se um usuário é humano
e não um bot. É usado como um
identificador exclusivo para fins de
rastreamento.
Este cookie está associado ao
Google reCAPTCHA, usado para
verificar se um usuário é humano
e não um bot. É usado como um
identificador exclusivo para fins de
rastreamento.
Este cookie está associado ao
Google reCAPTCHA, usado para
verificar se um usuário é humano
e não um bot. É usado como um
identificador exclusivo para fins de
rastreamento.
Este cookie está associado ao
Google reCAPTCHA, usado para
verificar se um usuário é humano
e não um bot. É usado como um
identificador exclusivo para fins de
rastreamento.
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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 de
acordo.
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Categoria de
cookie

browseAndEdit
State

Preferência

BrowserLangua
ge

Preferência

Descrição
Mantém o valor do estado de
navegação e edição: se na edição
embutida.
Detecta o idioma do navegador
durante a visita ao site e muda a
exibição do site automaticamente
para o idioma nativo do
navegador, se disponível.
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Cookie do
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Persistência

Sessão

Cookie do
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1 ano

regionSelection
Preferência

SetLanguage

Preferência

shownCookie
Preferência

shownToggle

Preferência

Este cookie define a preferência
de região na seção Localizador de
Produtos do site. Mantém esta
seleção de região quando o
usuário retorna para navegar.
Define a preferência de idioma do
site para o usuário. Mantém esta
configuração de idioma quando o
usuário retorna para navegar.
Este cookie define a preferência
de aceitação da política de cookies
do site. Mantém esta configuração
quando o usuário retorna para
navegar.
Este cookie define a alternância
para mostrar/não mostrar a
política de cookies quando um
usuário acessa o site pela primeira
vez. Se o usuário tiver visitado o
Site e aceitado a política, a
alternância não será mostrada. Se
o usuário não tiver aceitado a
política, a alternância será ativada
e mostrará os termos da política
de cookies.
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Cookie do
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1 ano

Cookies de análise. Os cookies de análise coletam informações sobre o seu uso do Site e nos
permitem melhorar a funcionalidade do Site. Por exemplo, os cookies de análise nos mostram quais
são as páginas mais visitadas no Site, nos ajudam a registrar quaisquer dificuldades que você tenha
com o Site e mostram se nossa publicidade é eficaz ou não. Isso nos permite identificar os padrões
gerais de uso no Site, em vez do uso de uma única pessoa. Usamos as informações para analisar o
tráfego do Site, mas não as examinamos para identificar usuários individuais.
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VisitorsCounter
UniqueId

Análise

Usado para quantificar as visitas
na Web como parâmetro
exclusivo.
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COMO FAÇO PARA GERENCIAR COOKIES?

Informações sobre o procedimento a ser seguido para ativar ou desativar cookies podem ser
encontradas na seção de ajuda no site do seu navegador de Internet. Sugerimos que consulte
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html para obter informações sobre os
navegadores mais populares.
Se você quiser limpar todos os cookies deixados para trás pelos sites visitados, estes são links de
onde você pode baixar três programas que limpam os cookies de rastreamento:

http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php,
http://www.spybot.info/en/download/index.html, e
http://www.webroot.com/consumer/products/spysweeper/.

