
POLÍTICA DE COOKIES 
Atualizado em: 21.09.2020.  

 
Nosso website utiliza cookies para melhorar sua experiência como usuário. Para 
cumprirmos com as leis aplicáveis de proteção de dados, precisamos pedir seu 
consentimento para configurar esses cookies. Você poderá ter mais 
informações a respeito dos cookies, como os usamos e como controlá-los, a 
seguir. 
 
Quando você visita ou acessa qualquer website, ele pode armazenar ou recuperar 
informações de seu navegador. Essas informações podem ser sobre você, suas 
preferências, seu dispositivo ou usadas para fazer o website funcionar de acordo 
com suas expectativas. A informação geralmente não identifica você diretamente, 
mas pode lhe proporcionar uma experiência virtual mais personalizada. 
 
Ao utilizar o nosso website, você concorda quanto ao uso dos cookies de acordo 
com esta Política de Cookies.  
 
Em particular, você aceita o uso de Cookies de Desempenho/Analíticos para as 
finalidades descritas a seguir. Se você não concordar quanto ao uso destes cookies, 
poderá desconectá-lo seguindo as instruções desta Política. Informamos que o 
bloqueio de alguns tipos de cookies poderá impactar em sua experiência em nosso 
website e nos serviços que somos capazes de oferecer. 
 
Esta Política de Cookies se aplica a qualquer website ou serviços da Cooperativa de 
Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da AstraZeneca do Brasil, instituição 
financeira não bancária, sociedade cooperativa de responsabilidade limitada, de 
pessoas, de natureza simples e sem fins lucrativos, com sede no município de Cotia, 
estado de São Paulo, na Rodovia Raposo Tavares, KM 26,9, Moinho Velho, CEP 
06700-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.288.797/0001-37 (“COOPAZ”).  
 
Os termos “COOPAZ”, “nós”, “nosso”, “nos” são referências à COOPAZ. 
 
O que é um Cookie? 
 
Cookies são pequenos arquivos de texto que armazenam as configurações da 
Internet em navegadores. Os cookies são usados para armazenar e receber 
identificadores e outras informações em computadores, telefones e outros 
dispositivos. Os cookies funcionam como uma memória para o website, permitindo 
que este “lembre” de seu equipamento quando de suas visitas posteriores.  Os 
cookies podem também lembrar as suas preferências, melhorar sua experiência de 
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uso, bem como ajustar as propagandas para as preferências que são mais 
importantes para você. 
 
Quase todos os websites utilizam tecnologia de cookies. Os cookies, entre outras 
coisas, aceleram a sua navegação por nosso website, armazenam informações 
para que você não tenha que as reinseri-las cada vez que você visitar o nosso 
website, nos ajudam a fornecer um conteúdo customizado e nos permitem aprender 
com sua visita. 
 
Você poderá obter mais informações sobre os cookies, inclusive quais cookies 
foram inseridos no seu equipamento e como administrá-los e apagá-los 
em www.aboutcookies.org. 
 
Cookies utilizados em nosso website 
 
A COOPAZ utiliza 3 (três) tipos de cookies: Estritamente Necessários, 
Desempenho/Analíticos e Funcionalidade. 
 
Ressaltamos que alguns cookies que não sejam estritamente necessários para o 
uso do website também exercem funções importantes. Sem esses cookies, as 
funções que visam facilitar a sua navegação em nosso website, como as suas 
configurações pessoais ou funções de preenchimento automático de formulários , 
não poderiam ser executadas, e, portanto, as suas informações teriam que ser 
reinseridas em todas as páginas. 
 
Cookies Estritamente Necessários 
 
Alguns dos cookies em nosso website são essenciais para que você possa navegar 
e para o funcionamento do nosso website e não podem ser desativados em nossos 
sistemas. Esses cookies são usados somente para conectar as respostas das ações 
efetuadas por você relacionadas ao requerimento de serviços, como configurar 
suas preferências de privacidade, acesso ou preenchimento de formulários. Isto 
significa que não coletam e/ou armazenam qualquer tipo de informações pessoais 
que poderiam vir a ser utilizadas para fins de marketing ou para rastrear por onde 
você navegou na internet. 
 
Você pode configurar seu navegador para bloquear ou alertá-lo a respeito desses 
cookies, mas em algumas partes do nosso website estas configurações poderão 
não funcionar.  
 
Os cookies estritamente necessários exercem funções que possibilitam a sua 
navegação pelo website. Eles são armazenados em seu computador durante sua 

http://www.aboutcookies.org/
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sessão de busca em andamento. Os cookies estritamente necessários asseguram 
que, quando você ativar as funcionalidades do website, será mostrada a você a 
versão que tenha os dados relacionados à quantidade de banda-larga 
correspondentes com a conexão de Internet que estiver usando. Tais cookies 
também garantem que, quando você mudar de página, as funções de mudança de 
http para https ocorram. Os cookies desse tipo também armazenam sua decisão 
acerca do uso de cookies em nosso website. Seu consentimento não é necessário 
para cookies estritamente necessários. 
 
Cookies de Desempenho/Analíticos 
 
Alguns dos cookies em nosso website permitem contabilizar visitas e fontes de 
tráfego para que possamos medir e aprimorar a performance de nosso website. Eles 
nos ajudam a saber quais páginas são as mais e as menos populares e ver como 
visitantes navegam pelo website. Esses cookies são utilizados somente para 
melhorar o funcionamento do nosso website. Esses cookies não coletam 
informações que identifiquem um visitante. Todas as informações coletadas por 
esses cookies são agregadas e, portanto, ficam anônimas. 
 
Caso você não permita esses cookies, nós não saberemos quando você visitou 
nosso website e não seremos capazes de monitorar sua performance. 
 
O nosso website utiliza os cookies do Google Analytics. As informações coletadas 
por esses cookies serão transferidas e armazenadas pelo Google em servidores nos 
EUA, de acordo com suas práticas de privacidade. Para outras informações sobre 
normas de privacidade do Google e como se aplicam ao Google Analytics, visite:  
 

• Google Analytics privacy overview 
• Opt out of Google Analytics tracking 

 
Cookies de Funcionalidade 
 
Estes cookies permitem ao nosso website salvar informações que já tenham sido 
inseridas (como nomes de usuário, escolhas de idiomas, e sua localização), de 
forma que possam oferecer a você funções melhoradas ou mais personalizadas. Os 
cookies de funcionalidade são também usados para suportar ferramentas, como 
reprodutores de vídeos. Esses cookies coletam informações anônimas e não 
conseguem rastrear seus movimentos em outros websites. 
 
Cookies de Terceiros 
 

http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en=GB
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A COOPAZ utiliza serviços de prestadores de serviços terceirizados para nos ajudar 
a gerenciar, executar e melhorar nossos anúncios comerciais. Esses prestadores de 
serviços podem configurar cookies para nos ajudar a coletar informações e 
disponibilizar anúncios comerciais que acreditamos serem relevantes para você. De 
tempos em tempos, esses prestadores de serviços também nos ajudam fornecendo 
estatísticas e informações analíticas em relação às nossas práticas de marketing.  
 
O nosso website também permite que terceiros baixem cookies em seu 
equipamento. Por exemplo, às vezes inserimos fotografias e vídeos de websites 
como o YouTube e Flickr. Quando você visita uma página com tal conteúdo, você 
poderá receber cookies desses websites. Você também poderá observar botões 
inseridos de “share” (compartilhar) em algumas de nossas páginas da internet. 
Esses botões permitem que você compartilhe facilmente o conteúdo em diversas 
redes sociais populares. Quando você clicar num desses botões, um cookie poderá 
ser inserido pela entidade que você escolheu para compartilhar o conteúdo. Esses 
cookies de terceiros não estão sob nosso controle. Para mais informações sobre 
seu uso, visite o website específico desses terceiros. 
 
Como controlar e eliminar cookies 
 
A maioria dos navegadores da internet aceita cookies, mas normalmente você 
poderá mudar a configuração do navegador para recusar novos cookies, eliminar 
os já existentes ou simplesmente ser informado quando novos cookies estão sendo 
enviados para o seu equipamento.  
 
Para tanto, siga as instruções fornecidas pelo seu navegador (normalmente 
encontradas no setor “Help”, “Tools” ou “Edit”). Conforme mencionado acima, esteja 
ciente de que, se você recusar ou desativar cookies, você poderá perder algumas 
das funcionalidades do website. Além disso, a desativação de um cookie ou de uma 
categoria de cookies não elimina o cookie do seu navegador; você mesmo terá que 
fazer isso a partir do seu navegador. 
 
Mudanças no nosso Uso dos Cookies 
 
Quaisquer mudanças no uso dos cookies para nosso website serão informadas aqui 
e, se necessário, serão colocadas em destaque nas nossas páginas da internet.  
 
Tecnologias Adobe  
 
A COOPAZ utiliza o Adobe Flash e outras tecnologias para coletar e armazenar 
informações sobre a sua navegação em nosso website. se você não tem o Adobe 
Flash instalado em seu computador ou dispositivos, você pode ajustar as 
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configurações de seu Flash Player usando as ferramentas contidas no painel de 
configurações de armazenamento do website. A COOPAZ utiliza essas informações 
para assegurar que o website crie valor aos seus usuários. 
 
Para desabilitar os “flash cookies”, você pode ajustar as configurações de seu Flash 
Player para bloquear os Flash cookies utilizando ferramentas contidas em seu painel 
de configurações de armazenamento no website. Mais informações podem ser 
encontradas no website do Adobe. 
 
PROTOCOLO DE INTERNET: O endereço IP (Protocolo da Internet) é um número que é 
automaticamente atribuído ao seu equipamento pelo seu provedor de conexão à 
internet sempre que você se conecta à Internet. A COOPAZ poderá também usar os 
endereços IP para coletar informações anônimas e agregadas sobre o número de 
visitantes e a forma de uso do seu website.  
 
Consulte também:  
 
As Políticas de Privacidade da COOPAZ disponíveis para acesso em 
http://coopaz.com.br/wp-content/uploads/2020/11/131.-Política-de-Privacidade-
para-Website-21.09.pdf e os nossos Termos e Condições de Uso do Website da 
COOPAZ disponíveis para acesso em http://coopaz.com.br/wp-
content/uploads/2020/11/132.-Termos-e-Condições-de-Uso-de-Website-21.09.pdf 
que são parte integrantes desta Política de Cookies.  
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