Política de Cookie
O que são cookies?
Um cookie, também conhecido como cookie HTTP, cookie da web ou cookie do
navegador, geralmente é um pequeno dado enviado de um site e armazenado
no navegador da web do usuário enquanto o usuário navega em um site.
Quando o usuário navega no mesmo site no futuro, os dados armazenados no
cookie podem ser recuperados pelo site para notificar o site sobre a atividade
anterior do usuário. Eles costumam ser usados para tornar os sites mais
funcionais ou para trabalhar com mais eficiência, além de fornecer informações
aos proprietários do site. Os cookies permitem que os sites o distingam de
outros usuários, o que pode ajudar a proporcionar uma melhor experiência ao
navegar no site.
Os tipos de cookies utilizados no site da BenQ estão descritos abaixo,
juntamente com instruções sobre como evitar que os cookies sejam colocados
no seu computador, se assim o desejar.
No entanto, se você impedir que os cookies sejam colocados no seu
computador, você não poderá usar todos os recursos do site da BenQ, e o site
pode não ser exibido corretamente no seu navegador.
Como a BenQ usa os cookies
Usamos os cookies para:
Gerenciar sua sessão de navegação para garantir que a mesma permaneça no
servidor da Web em que você começou. Isso é importante para a sua navegação
funcional. Lembrar de suas preferências de navegação, por exemplo, funções
como layout de página e tamanho do texto, permitem que você navegue em
nosso site com mais rapidez e facilidade.
Ativar funcionalidades, como os recursos de comparação de produtos, que
beneficiam os visitantes do site.
Reunir informações analíticas anônimas sobre o uso do site, como o número de
visitantes do site, páginas visitadas e assim por diante, que nos ajudam a
melhorar o design e o layout do site e a planejar o marketing do produto.
Acompanhar os produtos em que você navega para que possamos ajudar a
direcionar você para outros produtos nos quais você pode ter interesse.

Também pode haver cookies de terceiros que são parceiros de negócios,
incluindo, mas não limitado-se a empresas como o Facebook, que melhoram sua
experiência de navegação.
Informações que a BenQ coleta a partir dos cookies
Os cookies nos ajudam a coletar informações sobre como você navega e usa
nosso site, mas a BenQ não armazena nenhuma informação pessoal e
identificável sobre você nos dados dos cookies. Nós apenas armazenamos um ID
de sessão exclusivo gerado aleatoriamente que nos ajuda a recuperar suas
preferências de usuário anteriores, que podem ser usadas na sua próxima visita
ao nosso site.
Tipos de cookies
Cookies de sessão - esses cookies são usados somente durante uma única sessão
de navegação e eles expiram automaticamente (e são excluídos) quando a
sessão de navegação é concluída.
Cookies persistentes - esses cookies são armazenados em seu computador. Os
cookies persistentes são usados em mais de uma sessão de navegação.
Novamente, o cookie não armazena nenhuma informação pessoal identificável.
Gerenciando cookies
Todos os navegadores da Web modernos e populares (como Internet Explorer,
Firefox, Safari, Chrome, por exemplo) oferecem opções sobre como gerenciar
configurações de cookies, incluindo cookies de terceiros, e como excluir cookies,
se desejar.

Mais informações
Para mais informações, pode procurar ajuda em seu navegador ou visitar este
link (site externo que não está sob gestão da BenQ).
http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

