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Política de Cookie
Introdução
Sobre cookies
A maioria dos sites visitados usarão cookies para melhorar a experiência do usuário, permitindo
que esse site "lembre-se" de você, seja pela duração da sua visita (usando um "cookie de
sessão") ou pelas visitas repetidas (usando um "cookie persistente").
Os cookies realizam inúmeros trabalhos diferentes, por exemplo, eles permitem que você navegue
entre as páginas com eficiência, armazene suas preferências e, geralmente, melhore sua
experiência em relação a um site. Os cookies fazem sua interação com o site de forma mais fácil e
rápida. Se um site não usar cookies, ele pensará que você é um novo visitante toda vez que você
passar para uma nova página no site; por exemplo, ao inserir seus detalhes de logon e for para
uma outra página, ele não o reconhecerá nem conseguirá mantê-lo conectado.
Alguns sites também usarão cookies para poderem direcionar suas propagandas ou mensagens
de marketing com base, por exemplo, no seu local e/ou em hábitos de navegação.
Os cookies podem ser definidos pelo site que você está visitando ("cookies primários) ou por
outros sites que exibem conteúdo na página que você está visualizando ("cookies de terceiros").
Saiba mais.
Qual o conteúdo de um cookie?
Um cookie é um arquivo de texto simples armazenado no seu computador ou em um dispositivo
móvel pelo servidor de um site e apenas esse servidor poderá recuperar ou ler o conteúdo desse
cookie. Cada cookie é exclusivo ao navegador da web. Ele conterá algumas informações
anônimas, como um identificador exclusivo e o nome do site e alguns dígitos e números. Ele
permite que um site se lembre, por exemplo, de suas preferências ou do conteúdo de sua cesta
de compras.
O que fazer se você não quiser que cookies sejam definidos
Algumas pessoas acham a ideia de um site armazenar informações em seu computador ou
dispositivo móvel um pouco invasivo, especialmente quando essas informações são armazenadas
e usadas por terceiros sem o conhecimento delas. Embora isso geralmente seja completamente
inofensivo, é possível que você não queira ver, por exemplo, anúncios direcionados aos seus
interesses. Se preferir, você poderá bloquear alguns ou todos os cookies ou, até mesmo, excluir
os cookies já definidos; porém, é importante que você esteja ciente de que poderá perder algumas
funções desse site.
Como a CNH Industrial usa cookies
Os cookies nos permitem identificar seu dispositivo ou você após seu logon. Usamos cookies que
são estritamente necessários para permitir que você se movimente pelo site ou para fornecer
recursos básicos específicos. Usamos cookies para melhorar a funcionalidade do site,
armazenando suas preferências, por exemplo. Também usamos cookies, pois eles nos ajudam a
melhorar o desempenho do nosso site para que você obtenha a melhor experiência de usuário.
Fornecemos abaixo mais informações sobre cada uma dessas categorias de cookies junto com os
principais cookies definidos pelos sites da CNH Industrial.
Cookies
estritamente
necessários

Alguns cookies são estritamente necessários para permitir que você
navegue pelo site e use seus recursos. Sem esses cookies, não
conseguiremos determinar o número de usuários exclusivos do site ou
fornecer recursos específicos, como entrada automática nos serviços da
CNH Industrial.
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Cookies estritamente necessários definidos pela CNH Industrial

Cookies de
funcionalidade

Nome do cookie

Finalidade

ISAWPLB

Esse cookie (ISA Web Publishing Load Balancing
- Balanceamento de Carga de Publicação Web
no ISA) é usado quando você publica vários
servidores Web front-end no ISA Server/TMG
para manter o envio das solicitações para o
mesmo servidor

Os cookies de funcionalidade registram as informações sobre as opções
feitas por você e nos permitem adaptar o site para você. Por exemplo, se
você definir seu local na página inicial da CNH Industrial para receber
suas notícias locais e a previsão de tempo, usaremos cookies para
salvar sua preferência de local. Os cookies de funcionalidade também
podem assumir a forma de cookies Flash, que são armazenados no seu
Adobe Flash Player, e não no navegador. Eles são usados para fornecer
recursos, como a retomada automática, lembrando até que ponto você
reproduziu um programa, e para preferências de salvamento, como sua
configuração de volume.
Cookies de funcionalidade definidos pela CNH Industrial

Cookies de
segurança

Nome do cookie

Finalidade

TimeZoneOffset

Cookie de aplicativo para determinar a diferença de
fuso horário do navegador do usuário durante o uso
da página de calendário de reservas.

Usamos cookies de segurança para autenticar usuários, impedir o uso
fraudulento das credenciais de logon e proteger os dados do usuário
contra partes não autorizadas.
Por exemplo, podemos usar cookies contendo registros assinados
digitalmente e criptografados de um usuário e/ou da hora de entrada. A
combinação desses dois cookies nos permite bloquear vários tipos de
ataque, como tentativas de roubo do conteúdo dos formulários
preenchidos nas páginas da web.
Cookies de segurança definidos pela CNH Industrial
Nome do cookie

Finalidade

.ASPXAUTH e
ASP.NET_SessionId

Cookies de sessão para autenticação do usuário
final (autenticação baseada em formulário).
Cookie de autenticação (no caso de cookie de
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sessão) e cookie para aumentar a segurança da
autenticação (apesar dos cookies persistentes)
LOOPFUSE

Cookies de
desempenho

Esse é um cookie usado pelo serviço Loopfuse
para confirmar a identidade e melhorar o serviço

Usamos cookies de desempenho nos sites da CNH Industrial para
finalidades internas, para que eles nos ajudem a lhe fornecer a melhor
experiência de usuário. As informações fornecidas pelos cookies nos
ajudam a compreender como nossos visitantes usam os sites da CNH
Industrial, para que possamos melhorar a apresentação do nosso
conteúdo para você. Eles também nos permitem testar diferentes ideias
de design para páginas específicas, como a página inicial da CNH
Industrial. Em geral, contratamos empresas independentes de medida e
pesquisa para executar esses serviços e, nesse caso, esses cookies
podem ser definidos por uma empresa terceirizada (cookies de
terceiros).
Cookies de desempenho definidos pela CNH Industrial

Publicidade
comportamental online

Nome do cookie

Finalidade

Google Analytics

Periodicamente, alguns serviços on-line da CNH
Industrial, incluindo aplicativos móveis, usam o
Google Analytics. Esse é um serviço Web
Analytics fornecido pela Google, Inc. O Google
Analytics define um cookie para avaliar o uso
desses serviços e compilar um relatório para nós

Os sites da CNH Industrial, com recursos de propaganda, são adaptados
ao usuário individual. Usamos cookies para determinar qual anúncio
pode ser mais relevante para você com base nas áreas visualizadas nos
nossos sites e na geolocalização do seu endereço IP. A tabela abaixo
fornece links para os mecanismos individuais de recusa dos parceiros de
serviço de publicidade.
Você pode optar por permitir ou não a definição desses cookies nas
configurações de cookies. Se desejar recurar os cookies de uma
organização individual, use os links abaixo.
[Exemplo:
Google DoubleClick
AOL Advertising
Atlas Solutions (Microsoft Advertising)
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…]
Cookies de publicidade comportamental on-line
Nome do cookie

Finalidade

Cookies de terceiros e conteúdo inserido
Cookies de terceiros
Usamos vários terceiros que também podem definir cookies em seus sites em seu nome para dar
suporte aos recursos dos nosso sites (por exemplo, Flickr, YouTube, Facebook etc.). A CNH
Industrial não controla a disseminação desses cookies. Para obter mais informações sobre isso,
verifique os sites de terceiros.
Os cookies de terceiros são identificados na lista abaixo, junto com informações sobre como
recusar seu recebimento.
Cookies de terceiros

As páginas com esse conteúdo inserido pode apresentar cookies desses
sites. Do mesmo modo, quando usamos um dos botões de
compartilhamento em um site da CNH Industrial, um cookie pode ser
definido pelo serviço escolhido por você para compartilhar conteúdo. A
CNH Industrial não controla a disseminação desses cookies, e essa
ferramenta não bloqueará os cookies desses sites. Para obter mais
informações sobre isso, verifique os site de terceiros relevante.
Você pode optar por permitir ou não a definição desses cookies nas
configurações de cookies. Se desejar recurar os cookies de uma
organização individual, use os links abaixo.
Cookies de terceiros
Nome do cookie

Link de terceiros

Conteúdo inserido
Você também verá botões "share" (compartilhar) inseridos nas páginas da Web da CNH Industrial;
eles permitem que os usuários compartilhem conteúdo facilmente com os amigos através de
várias redes sociais populares. Quando você clicar em um desses botões, um cookie poderá ser
definido pelo serviço escolhido por você para compartilhar conteúdo. Mais uma vez, a CNH
Industrial não controla a disseminação desses cookies.
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Divulgação
Não vendemos as informações coletadas pelos nossos cookies nem as divulgamos para terceiros,
exceto quando exigido por lei (por exemplo, para órgãos governamentais e agências policiais).
Se desejar controlar quais cookies serão definidos no seu dispositivo através do site da CNH
Industrial, você poderá obter mais informações sobre isso em Cookies de terceiros.
Marketing comportamental
A tecnologia de marketing comportamental fornece a usuários e anunciantes uma experiência
mais valiosa e exclusiva com a entrega de anúncios e conteúdo mais relevantes para o usuário.
O sistema que estamos usando é um tipo de "marketing comportamental no local" que usa
cookies para descobrir informações gerais sobre quais páginas nos nossos sites foram visitadas.
Ele também pode examinar os endereços IP para adicionar informações gerais sobre o país, a
cidade ou a região de sua localização, junto com seu nome de domínio (por exemplo, qual
provedor de serviços de Internet você utiliza). Essas informações permitem que você seja
agrupado com outras pessoas de interesses semelhantes e coloca-o em um "segmento de
mercado". A partir disso, podemos exibir anúncios que julgamos relevantes para as pessoas do
seu segmento de mercado. Acreditamos que isso torna a propaganda mais interessante e útil para
você, além de nos ajudar a aumentar o valor obtido do site e dos nossos anunciantes e, com isso,
acaba nos dando maior capacidade de investimento em um conteúdo excelente para benefício de
todos os nossos usuários.
Informações agregadas
É importante observar que, em hipótese alguma, nós ou nossos provedores de serviços tentamos
identificá-lo individualmente e, em momento algum, sabemos quem você é ou quais páginas você
verificou individualmente; nós simplesmente agregamos as informações relevantes para criar os
segmentos de mercado de grupos de pessoas. Nossa funcionalidade de "marketing
comportamental no local" é diferente das outras formas de direcionamento comportamental, ou
seja, nós apenas verificamos sua navegação no site da CNH Industrial e não usamos ou
compartilhamos dados com outros sites ou desses sites.
1.1

Gerenciando cookies

Cookies do navegador da Web
Se não quiser receber cookies, você poderá modificar o navegador para que ele o notifique
quando forem enviados cookies para ele, ou você poderá recusar os cookies completamente.
Você também pode excluir os cookies que já foram definidos.
Se desejar restringir ou bloquear os cookies do navegador da Web que estão definidos no seu
dispositivo, você poderá fazer isso através das configurações do navegador; a função Ajuda do
navegador deverá orientá-lo. Ou, então, você poderá visitar www.aboutcookies.org, que contém
informações abrangentes sobre como fazer isso em vários navegadores de desktop.
A maioria dos sites da CNH Industrial funcionam sem cookies, mas você perderá alguns recursos
e funcionalidade se optar por desabilitar os cookies. Por exemplo, você não conseguirá definir o
clima para a cidade escolhida.
Configurações de cookies
Se não quiser receber determinadas categorias de cookies no site da CNH Industrial, você poderá
usar a ferramenta a seguir para recusá-los. Precisaremos definir um cookie para podermos nos
lembrar das suas escolhas na sua próxima visita ao site a partir do mesmo navegador. No
momento, não é tecnicamente possível para nós permitir que você carregue suas configurações
com você entre seus navegadores e dispositivos, portanto, você precisará alterar essas
configurações em cada navegador usado.
É importante que você também saiba que nos esforçamos ao máximo para respeitar suas
escolhas, entretanto, existe a possibilidade de nem todos os cookies serem capturados. Se essa
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for sua preocupação, recomendamos que você altere suas configurações de cookie usando seu
navegador; a ajuda do navegador o orientará em relação a isso.
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a. Cookies estritamente necessários – Saiba mais
Esses cookies são estritamente necessários para permitir que você navegue pelo site ou para
fornecer recursos específicos solicitados por você.

 Habilitados
b. Cookies de funcionalidade – Saiba mais
Esses cookies melhoram a funcionalidade do site, armazenando suas preferências. Por exemplo,
você pode definir seu local no site de meteorologia.

 Habilitados

Desabilitados

c. Cookies de desempenho – Saiba mais
Esses cookies ajudam a melhorar o desempenho do site, fornecendo uma melhor experiência do
usuário.

 Habilitados

Desabilitados

d. Cookies de publicidade comportamental on-line – Saiba mais
Esses cookies são usados para a versão internacional do site, destinado à propaganda. Eles são
usados para adaptar o anúncio a cada usuário.

 Habilitados

Desabilitados

Observação: A maioria dos sites da CNH Industrial funcionam sem cookies, mas você perderá
alguns recursos e funcionalidade se optar por desabilitar os cookies. Por exemplo, você não
conseguirá definir o tempo para seu local escolhido.

Instruções de desenvolvimento de banner
Qualquer consentimento deve ser livre, específico e informado. O site deve exibir um banner
solicitando que o usuário aceite ou recuse cookies em todas as páginas de um site que utiliza
cookies que exigem consentimento informado. O banner persistirá até que o usuário envolva-se
ativamente no mecanismo de consentimento (autorizando ou negando o consentimento) ou ignore
ativamente o aviso; o banner somente desaparecerá se o usuário indicar uma opção.
O mecanismo de consentimento:


requer a ação positiva do usuário ou outro comportamento ativo que indique a autorização do
consentimento;



determina que, se o usuário não executar nenhuma ação ou simplesmente ignorar o aviso, os
cookies que necessitam de consentimento não serão definidos;



permite que alguns ou todos os cookies sejam aceitos ou que alguns ou todos eles sejam negados;



também disponibiliza um link para a página específica de aviso de cookies;



exibe um enorme banner ou pop-up que é praticamente impossível de ser ignorado pelos
usuários, notificando dos detalhes básicos da política de cookies.
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Modelo de banner de consentimento

Cookies no site da CNH Industrial
Usamos cookies (próprios e de terceiros) para oferecer
funcionalidade superior e melhorar sua experiência em
relação aos nossos sites.
AGGIUNGERE TERZE PARTI NEL BANNER
Se você continuar a visita no site sem alterar suas
configurações, assumiremos que você concorda em
receber todos os cookies no site da CNH Industrial. Se
você quiser alterar suas configurações de cookie a
qualquer momento.

Exibir as configurações de
cookie

Fim do documento
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cookie

