
 

POLÍTICA DE COOKIES 

 
Esta Política de Cookies foi elaborada pela Supplier Administradora de Cartões de Crédito S/A 

(“Supplier”), para mostrar o nosso compromisso de Tratamento de Dados Pessoais com 

segurança, transparência e com respeito a sua privacidade, tendo como objetivo fornecer 

uma visão transparente de nossas práticas a isso relacionadas. Neste documento, você 

encontrará informações sobre quais cookies são utilizados, para quais finalidades e qual o 

ciclo de vida destes dados no ambiente da Supplier. 

 

Por isso, recomendamos que você leia esta Política do início ao fim. Caso ainda tenha 

dúvidas, nossos canais de atendimento indicados neste documento estão à sua disposição. 

 

As práticas descritas aqui só se aplicam ao Tratamento de Dados Pessoais no Brasil e estão 

sujeitas às leis locais aplicáveis, com destaque para a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais, ou "LGPD"). 

 

DEFINIÇÕES 

 

Cookie(s) são pequenos arquivos que são gravados em seu computador, notebook ou celular 

quando você acessa nossas Plataformas. Quando as Plataformas são visitadas, são enviados 

Cookies para seus dispositivos e esses cookies são armazenados pelo seu navegador de 

internet. 

 

Plataforma(s) são os sistemas e serviços disponibilizados pela Supplier necessários para a 

prestações dos serviços e produtos Supplier, que funcionam por meio da tecnologia, tais 

como sites, portais, sistemas, aplicativos, entre outros; 

 

Tratamento de Dados Pessoais significa qualquer operação realizada com Dados Pessoais, 

como a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 

transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, 

avaliação ou controle da informação, modificação, compartilhamento, comunicação, 

transferência, difusão ou extração de dado pessoal. 

 

OBJETIVOS 

 

Ao acessar sites na internet, o seu navegador de internet recebe Cookies. Estes Cookies 

podem ser utilizados para melhorar a experiência de navegação do usuário, realizar 

estatísticas dos acessos, controlar a sessões das Plataformas, realizar indicadores para 

análises das navegações e ações realizadas nas Plataformas, identificar as preferências de 



 

navegação e interesses dos usuários e construir perfis de interesses do usuário de forma 

personalizada. 

 

Permite, ainda, que o usuário possa ser lembrado de suas preferências e outras informações, 

tais como idioma, resultados de pesquisas, garantindo uma experiência de navegação 

diferenciada, utilizando ao máximo os recursos disponíveis nos sites.  

 

Fique tranquilo: Os Cookies não transferem vírus ou malwares e não dão acesso aos seus 

dispositivos.  

 

Os Cookies inseridos nesta Plataforma têm as seguintes finalidades específicas:  

a. Construir perfil de interesses do usuário de forma relevante e personalizada; 

b. Armazenar as preferências dos usuários com base nas navegações realizadas; 

c. Lembrar os usuários sobre suas preferências de navegação; 

d. Armazenamento do usuário que acessa as Plataformas para construção de perfis 

personalizados; 

e. Realizar autenticação na Plataforma, em páginas e formulários específicos; 

f. Realizar controles de sessões assim que o usuário faz o login na Plataforma. 

A qualquer momento, você pode bloquear o uso dos cookies através do seu navegador de 

internet e sua capacidade de limitar os cookies estará sujeita às configurações e limitações 

do seu navegador. Você também pode excluir os cookies existentes através das mesmas 

configurações do seu navegador de internet.  

 

Caso você opte por bloquear ou excluir os cookies, funcionalidades desta Plataforma 

poderão deixar de funcionar.  

 

QUAIS COOKIES SÃO UTILIZADOS? 

 
Abaixo estão descritas as informações sobre os Cookies utilizados nesta Plataforma, sobre 

as suas funcionalidades e quais os impactos da não utilização:   

 

Site Institucional Supplier - www.supplier.com.br 

ID do Cookie Funcionalidade Impacto mediante não utilização 

__Secure-3PSIDCC 
Entregar anúncios relevantes para usuários, mediante ao perfil 

mapeado. 
Impacto na experiência de navegação e 

indicadores de perfil e navegação. 

__Secure-3PSID 
Construir perfil de interesses do usuário e exibir anúncios do Google 

de forma relevante e personalizada. 
Impacto na experiência de navegação e 

indicadores de perfil e navegação. 

__Secure-3PAPISID 
Construir perfil de interesses do usuário e exibir anúncios do Google 

de forma relevante e personalizada. 
Impacto na experiência de navegação e 

indicadores de perfil e navegação. 

SAPISID Usado pelo Google para armazenar as preferências do usuário. 
Impacto na experiência de navegação e 

indicadores de perfil e navegação. 

1P_JAR Armazenar informações de acesso e personalizar anúncios. 
Impacto na experiência de navegação e 

indicadores de perfil e navegação. 



 

NID 
Lembrar suas preferências e outras informações (idioma preferido, 

nº de resultados de pesquisa, ativação do filtro SafeSearch do 
Google). 

Impacto na experiência de navegação e 
indicadores de perfil e navegação. 

_GRECAPTCHA 
Cookie é definido pelo Google reCAPTCHA, que protege as consultas 

em formulários.  
Impacto na experiência de navegação e 

acesso ao formulário.  

wordpress_test_cookie Verifica se o navegador aceita cookies. Impacto na experiência de navegação.  

_ga Cookies de armazenamento do usuário Google Analytics. 
Tag de ID do Google Analytics - Este cookie 
é usado para distinguir usuários e sessões. 

_gid Cookies de armazenamento do usuário Google. 
Tag de ID do Google Analytics - Este cookie 
é usado para distinguir usuários e sessões. 

_gat Usado para controlar a taxa de solicitação. 
Tag de ID do Google Analytics - Este cookie 
é usado para distinguir usuários e sessões. 

 

SEGURANÇA 

 
A Supplier implementa rigorosos controles de segurança em seu ambiente tecnológico, que 

são suficientes para resguardar os dados coletados pelos Cookies, garantindo a inteira 

privacidade aos usuários. Os dados coletados são armazenados por tempo suficiente e 

necessário para atender às finalidades propostas. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

A LGPD trata de temas essenciais para a privacidade de dados dos usuários e apresenta temas 

importantes como a transparência nas ações que envolvem a coleta, manipulação e 

armazenamento de dados pessoais e sensíveis. A Supplier preza pela conformidade com as 

legislações e transparência em suas ações. 

 

Uma vez que os Cookies capturam dados sobre você, sugerimos a leitura de nosso Aviso de 

Privacidade, disponível na tela inicial desta Plataforma.  

 

Havendo qualquer dúvida, você pode entrar em contato conosco através do e-mail 

privacidade@supplier.com.br. O nosso Encarregado é a Fernanda Gonçalves e ela poderá 

esclarecer quaisquer dúvidas sobre o Tratamento de Dados Pessoais. 

 

ATUALIZAÇÃO 

Pode ser que algumas das informações aqui disponibilizadas sejam atualizadas ou alteradas 

ao longo de tempo. Por isso, aconselhamos que você consulte esta Política periodicamente.  

 

Versão 1.0 - Última atualização: 14 de junho de 2021.   

 


