
Aviso de Cookie

Atualizado pela última vez em: 18/01/2019

Obrigado por visitar nosso website.

1. Informações da controladora

A entidade encarregada do controle de qualquer informação obtida por meio do uso de cookies de
primeiros no website (doravante denominada “controladora” ou “Eurofins” ou “nós”) é:

Eurofins Brasil
Rod. Eng. Ermênio de O. Penteado, km 57,7 s/n – Prédio 1 
Condomínio Industriale - Tombadouro
13337-300 Indaiatuba/SP - Brasil

As entidades encarregadas do controle de qualquer informação obtida por meio do uso de cookies de
primeiros no website (doravante denominadas “controladora” ou “Eurofins” ou “nós”) são:

Eurofins Brasil
marketingbrasil@eurofins.com

Este Aviso de Cookie estabelece a base sobre a qual todos os dados coletados pela Eurofins sobre você
por meio de tecnologias de rastreamento como cookies serão processados pela Eurofins e contém
informações sobre essas tecnologias de rastreamento e especialmente sobre cookies. Essas informações
são destinadas a oferecer uma compreensão melhor do que são cookies e da função que eles têm em
sua visita a nosso website. A legislação europeia exige que todos os sites que usam cookies garantam
que você esteja bem informado sobre isso e que você dá sua permissão expressa para coletar e
armazenar informações colhidas por meio do uso de cookies.

Caso tenha qualquer dúvida sobre este Aviso de Cookie ou caso deseje fazer uma solicitação com
relação a suas informações pessoais, queira contatar-nos através de nosso ponto de contato:

cookies@eurofins.com

2. Informações do Diretor de Proteção de Dados

Para garantir a conformidade com todas as leis e regulamentos de privacidade aplicáveis, nomeamos um
Diretor de Proteção de Dados:

Eurofins do Brasil/ Leandro Reis
Rod. Eng. Ermênio de O. Penteado, km 57,7 s/n – Prédio 1
Condomínio Industriale - Tombadouro

mailto:cookies@eurofins.com?subject=Cookie Notice Inquiry - Eurofins.com.br


13337-300 Indaiatuba/SP - Brasil
+55 19 2107 5500
leandroreis@eurofins.com

3. Quais informações a Eurofins coleta sobre mim?

A Eurofins pode obter informações sobre você quando você usa este website.

As informações que colhemos sobre você incluem:

sua identidade (como Endereço de Protocolo da Internet);

informações de evento de dispositivo como tipo de navegador, idioma do navegador, data e horário
de sua solicitação e URL de encaminhamento;

suas preferências, como configurações de idioma, notificações do website ou alertas;

sua localização;

qual conteúdo você visualiza ou quais páginas você acessa;

os questionamentos de busca que você faz usando a busca de nosso site.

4. Como a Eurofins coleta informações sobre mim?

4.1    Nós coletamos informações sobre você por meio de nosso website, por meio do uso de
cookies

Nós coletamos informações sobre você quando você usa nosso website ou visualiza conteúdo fornecido
pela Eurofins. Parte dessas informações é automaticamente coletada por meio de cookies e armazenada
em registros do servidor. Nós também usamos diversas tecnologias para determinar o local, incluindo
endereço de IP que pode, por exemplo fornecer à Eurofins informações sobre em qual país ou cidade
você está.

4.1.1 O que são cookies?

Um cookie é um pequeno arquivo de texto que um website salva em seu computador ou dispositivo móvel
quando você visita o website. Ele permite que o website se lembre de suas ações e preferências (como
login, idioma, tamanho de fonte e outras diferenças de exibição) por um período, para que você não
precise inseri-las novamente toda vez que voltar ao website ou navegar de uma página para outra.

Há diversos tipos de cookies. Alguns cookies, como narrado abaixo, estendem as funcionalidades de
nosso website e aprimoram sua experiência usando nosso website, outros são críticos para seu
funcionamento apropriado e o website não funciona sem eles. 

4.1.2 Quais cookies o website da Eurofins usa, para quais finalidades e por quanto tempo são
mantidos?

Cookies estritamente necessários: Esses cookies são essenciais para navegar em um website e usar
suas características, como acessar áreas seguras. Sem esses cookies, os serviços que os usuários dos
websites pedem, como carrinhos de compras ou faturamento eletrônico, não podem ser oferecidos.
Cookies estritamente necessários são usados para armazenar um identificador único para gerenciar e
identificar o usuário como único para outros usuários que atualmente visualizam o website, a fim de
oferecer um serviço consistente e preciso ao usuário.



Esses cookies permitem os serviços que os usuários do website especificamente pediram.

Esses cookies são cookies de primeiros, que são configurados pelo servidor da web da página acessada
e compartilham o mesmo domínio. Eles são persistentes e apagados após um ano.

Cookies de desempenho: Esses cookies coletam informações sobre usuários como velocidades de
carregamento de página, velocidades de conexão à internet, tipo de navegador, tipo de dispositivo,
tamanho da tela, etc. para a finalidade de avaliar o desempenho de um website e permitindo seu
aprimoramento. Uma vez coletadas, as informações são diretamente anonimizadas. Eles são
configurados por um serviço de terceiro chamado Google Analytics. Ele coleta informações em um
formulário agregado (ex.: anônimo), incluindo o número de visitantes ao site, de onde vêm os visitantes e
quais páginas eles visitaram. Esses cookies são divididos em cookies de sessão, que são apagados
quando o usuário fecha o navegador e cookies persistentes, que permanecem no computador/dispositivo
do usuário por um período pré-definido (comumente de dois anos).

Cookies de funcionalidade: São cookies que automaticamente se lembram de escolhas que os
usuários tenham feito previamente a fim de aprimorar sua experiência da próxima vez que visitarem o
website (onde os usuários selecionam seu idioma preferencial ou lembram de configurações como se já
realizaram ou não o login, por exemplo). Esses cookies também foram usados para evitar oferecer a um
usuário um serviço que já foi oferecido e recusado anteriormente. Esses cookies são persistentes e
geralmente mantidos por um ano. Alguns são configurados após o aparecimento de uma janela pop-up
de característica para evitar que apareça novamente em uma página específica enquanto outros
determinam se um banner aparece centralizado na parte inferior de todas as páginas no website, com a
intenção de anunciar a presença de páginas da web de característica para o 30º Aniversário da Eurofins.
A ausência do referido cookie exibe o banner.

Esses cookies são cookies de primeiros, que são configurados pelo servidor da web da página acessada
e compartilham o mesmo domínio.

Cookies de objetivo ou publicidade: Esses cookies rastreiam as atividades de navegação dos usuários
em websites e coletam informações sobre os hábitos de navegação do usuário. Esses cookies são
usados para enviar anúncios mais relevantes aos usuários do website e seus interesses; limitar o número
de vezes que os usuários visualizam um anúncio e ajudar a medir a eficácia de campanhas de
publicidade. Esses cookies contêm uma chave única capaz de distinguir os hábitos de navegação de
usuários individuais ou armazenar código que possa ser traduzido em um conjunto de hábitos de
navegação ou preferências usando informações armazenadas em outros locais. Eles se lembram que um
usuário visitou um website e essa informação é compartilhada com outras organizações como
anunciantes. Muito comumente, cookies de objetivo ou publicidade serão ligados à funcionalidade do site
fornecidos pelas outras organizações. Os dados contidos nesses cookies são geralmente configurados e
controlados por essas organizações terceiras.

Todos os cookies serão usados apenas para as finalidades estabelecidas acima e para prestar melhores
serviços a todos os visitantes de nosso website para que possamos apresentar nosso website, serviços e
produtos a você da forma mais apropriada.

Queira observar que neste website, Google Analytics o código é complementado por “anonymizeIP” para
garantir uma coleta anônima de endereços IP (chamada mascaramento de IP).

4.1.3 Como controlar cookies?

https://www.google.com/analytics
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=en


Você pode controlar e/ou deletar cookies conforme desejar. Você pode deletar todos os cookies que já
estejam em seu computador e pode configurar a maioria dos navegadores para impedir o
armazenamento de cookies. Caso faça isso, no entanto, você precisará ajustar manualmente algumas
preferências toda vez que acessar um site e alguns serviços e funcionalidades poderão não funcionar.

Para mais informações gerais sobre cookies e como desabilitá-los em seu navegador, acesse
http://www.allaboutcookies.org/. 

Você pode aceitar ou recusar facilmente cada um dos cookies no site ajustando suas preferências no link
relevante fornecido em cada uma das páginas web da Eurofins chamado “Preferências de Cookies”.

4.2 Nós coletamos informações sobre você por meio de web beacons e rastreamento de
parâmetros

Nós também usamos software semelhante a cookies conhecido como web beacons. Um web beacon é
uma de diversas técnicas usadas para rastrear quem está lendo uma página da web ou e-mail, quando e
a partir de qual computador. Ele também pode ser usado para redirecionar o cliente o usuário para um
serviço de web de terceiro para fins de rastreamento.

Não é possível recusar o uso de web beacons. No entanto, como eles são usados em conjunto com
cookies, você pode efetivamente desabilitá-los configurando seu navegador para restringir ou bloquear
cookies.

Nós também usamos ETag, que é um campo do cabeçalho do protocolo HTTP usado principalmente para
validar caches web e permitir uma navegação mais eficiente. Também foi usado para fins análogos a
cookie.

Nós também usamos Scripts (como por exemplo código JavaScript) e componentes (como plug-ins de
navegadores como Adobe Flash) usados para gerar páginas da Web e para automatizar processos de
computador. Você pode desabilitar os Scripts, como JavaScript, por meio de seu navegador (vide as
configurações de seu navegador).

4.3 Nós coletamos informações sobre você por meio de terceiros

N[os usamos Google Analytics’ dados de audiência de terceiros como idade, sexo e interesses para
trabalhar com empresas que coletam informações sobre suas atividades online para oferecer publicidade
direcionada para adequar-se a seus interesses e preferências. Por exemplo, você pode visualizar
determinados anúncios neste website ou em outro website porque  temos contrato com o Google e outras
empresas semelhantes para direcionar nossos anúncios com base nas informações que nós ou eles
coletaram, inclusive informações que tenham sido coletadas por meios automatizados (como cookies e
web beacons). Essas empresas também usam tecnologias automatizadas para coletar informações
quando você clica em nossos anúncios, o que ajuda a rastrear e gerenciar a eficácia de nossos esforços
de marketing.

Você pode optar por sair da coleta automatizada de informações por redes de anúncios de terceiros para
fins de oferecer anúncios personalizados a seus interesses, visitando a página de exclusão do
consumidor para os Princípios de Autorregulação para Publicidade Comportamental Online em
http://www.aboutads.info/choices/ e editar ou optar por sair das preferências de publicidade da Google
Display Network em http://www.google.com/ads/preferences/. Como essas páginas de exclusão e de
controle de preferência são específicas para o navegador individual usado para acessá-la e como essa

http://www.allaboutcookies.org/
https://www.google.com/analytics
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.google.com/ads/preferences/


página não é operada pela Eurofins, não somos capazes de realizar as exclusões em seu nome.

5. Com qual(is) fundamento(s) de processamento vocês contam para
processar minhas informações pessoais?

A fim de usar cookies e processar seus dados coletados por meio do uso de cookies, nós contamos com
seu consentimento. Você pode retirar seu consentimento total ou parcialmente a qualquer momento
ajustando suas preferências no link relevante constante em cada uma das páginas da Eurofins chamado
“Preferências de Cookie”.

6. Para quem minhas informações pessoais serão transferidas?

Suas informações pessoais podem ser transferidas para quaisquer afiliadas da Eurofins (que podem ser
encontradas em https://www.eurofins.com/). Nós não vendemos ou divulgamos de outra forma
informações pessoais sobre visitantes do nosso website a terceiros, exceto conforme descrito abaixo:

a pessoas jurídicas ou físicas de nossa confiança para processar suas informações para nós, com
base em nossas instruções e em conformidade com os regulamentos de privacidade de dados
aplicáveis;

a prestadores de serviços que retemos para prestar serviços em nosso nome;

a empresas, organizações ou indivíduos fora da Eurofins caso tenhamos um bom motivo para crer
que o acesso, uso, preservação ou divulgação das informações seja razoavelmente necessário
para:

executar e cumprir os termos contratuais;

cumprir qualquer lei aplicável, regulamento, processo legal ou solicitação governamental;

detectar, prevenir ou abordar de outra forma questões técnicas, de segurança ou de fraude;

proteger contra dano aos direitos, propriedade ou segurança da Eurofins, nossos usuários ou
o público conforme exigido ou permitido por lei;

a órgãos regulatórios ou de cumprimento da lei, caso acreditemos de boa-fé que a lei nos exige sua
divulgação em conexão com a detecção de um crime, coleta de impostos ou tributos, a fim de
cumprir qualquer lei aplicável ou ordem de um tribunal de jurisdição competente, ou em conexão
com processos legais;

a terceiros como parte de uma fusão, aquisição ou falência, em caso de venda ou transferência
total ou parcial de nosso negócio ou bens (incluindo por meio de falência).

7. Minhas informações serão transferidas para fora da União Europeia?

Seus dados pessoais podem apenas ser transferidos para fora da UE caso um dos recipientes citados
acima esteja localizado fora da UE e apenas para países para os quais:

a Comissão Europeia tenha emitido uma decisão de adequação (que garanta que um nível
adequado de proteção de dados pessoais é oferecido por esse país);

você tenha fornecido um consentimento explícito;

proteções adequadas tenham sido fornecidas, como cláusulas de proteção de dados
padrão (que podem ser encontradas em https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-
protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en) ou
Certificação de Proteção de Privacidade (empresas que se beneficiem dessa certificação
podem ser encontradas em https://www.privacyshield.gov/list).

https://www.eurofins.com/
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://www.privacyshield.gov/list


8. Quais direitos eu tenho sobre meus dados pessoais?

Você tem o direito de pedir:

acesso a seus dados;

retificação de seus dados;

restrição do processamento de seus dados;

retirada de seu consentimento a qualquer momento conforme explicado acima;

apagamento de seus dados. 

Você também tem o direito de reclamar à autoridade de proteção de dados nacional relevante caso esses
direitos não sejam cumpridos. Uma visão geral das autoridades de proteção de dados nacional encontra-
se disponível no link a seguir: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

9. Links para outros sites

Nós fornecemos links para outros websites para sua conveniência e informação. Caso você siga esses
links, este Aviso de Cookie não será mais aplicável. Esses websites podem ter seus próprios avisos ou
políticas de privacidade, que recomendamos que você revise caso acesse quaisquer dos websites dos
links. Não nos responsabilizamos pelo conteúdo dos websites dos links ou seu uso.

10. Alterações a este Aviso de Cookie

Reconhecemos que a transparência é uma responsabilidade contínua, portanto, manteremos o presente
Aviso de Cookie sob revisão regular. Sempre atualizaremos este Aviso de Cookie em nosso website,
portanto, tente lê-lo quando acessar o website (a referência ‘atualizado pela última vez em’ no canto
superior direito diz quando atualizamos pela última vez este Aviso de Cookie).

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

