
Polí�ca   de   Cookies   de   www.rollon.com   

Este   documento   informa   os   Usuários   sobre   as   tecnologias   que   ajudam   este   Site   a   alcançar   as   
finalidades   descritas   abaixo.   Tais   tecnologias   permitem   ao   Proprietário   acessar   e   armazenar   
informações   (por   exemplo,   usando   um   Cookie)   ou   usar   recursos   (por   exemplo,   executando   
um   script)   em   um   disposi�vo   de   um   Usuário   à   medida   que   interagem   com   este   Site.     

Para   simplificar,   todas   essas   tecnologias   são   definidas   como   "Rastreadores"   dentro   deste   
documento   -   a   menos   que   haja   um   mo�vo   para   diferenciar.   
Por   exemplo,   enquanto   Cookies   podem   ser   usados   em   navegadores   de   web   e   disposi�vos   
móveis,   seria   incorreto   falar   sobre   Cookies   no   contexto   de   aplica�vos   móveis,   pois   eles   são   
um   rastreador   baseado   em   um   navegador.   Por   este   mo�vo,   neste   documento,   o   termo   
Cookies   somente   é   usado   onde   ele   especificamente   indicar   aquele   �po   específico   de   
Rastreador.     

Algumas   das   finalidades   para   as   quais   Rastreadores   são   usados   também   podem   exigir   o   
consen�mento   do   Usuário.    Sempre   que   o   consen�mento   for   dado,   ele   pode   ser   livremente   
re�rado   a   qualquer   momento,   seguindo   as   instruções   fornecidas   neste   documento.   

Este   Site   usa   Rastreadores   gerenciados   diretamente   pelo   Proprietário   (conhecidos   como   
Rastreadores   "próprios")   e   Rastreadores   que   permitem   serviços   prestados   por   um   terceiros   
(conhecidos   como   Rastreadores   de   "terceiros").    A   menos   que   seja   especificado   de   outra   
forma   neste   documento,   terceiros   provedores   poderão   acessar   os   Rastreadores   gerenciados   
por   eles.   
Os   períodos   de   validade   e   expiração   dos   Cookies   e   outros   Rastreadores   similares   poderão   
variar,   dependendo   do   prazo   estabelecido   pelo   Proprietário   ou   respec�vo   provedor.    Alguns   
deles   expiram   quando   do   término   da   sessão   de   navegação   do   Usuário.   
Além   do   que   está   especificado   nas   descrições   dentro   de   cada   categoria   abaixo,   os   Usuários   
poderão   encontrar   informações   mais   precisas   e   atualizadas   quanto   à   es�pulação   do   prazo,   
assim   como   quaisquer   outras   informações   relevantes   –   tais   como   a   presença   de   
Rastreadores   –   nos   links   das   polí�cas   de   privacidade   dos   respec�vos   terceiros   provedores   ou   
entrando   em   contato   com   o   Proprietário.   

A�vidades   estritamente   necessárias   para   operar   este   Site   e   prestar   o   Serviço   

Este   Site   usa   Cookies   conhecidos   como   Cookies   "técnicos"   e   outros   Rastreadores   similares   
para   executar   a�vidades   que   são   estritamente   necessárias   para   operar   ou   prestar   o   Serviço.   
A   base   legal   para   operar   estes   rastreadores   é   nosso   interesse   em   operar   nosso   site   de   
maneira   técnica   adequada   e   segura   (Art.   6º   I   1   f   do   RGPD   europeu).   

Outras   a�vidades   envolvendo   o   uso   de   Rastreadores   

Todos   os   Rastreadores   descritos   a   par�r   desse   ponto   do   documento   (dentro   das   categorias   
de   "O�mização   da   experiência”,   "Medição"   e   "Direcionamento   e   publicidade",   incluindo   suas   
respec�vas   subcategorias)   não   são   (somente)   tecnicamente   necessários   mas,   além   disso,   são   
operados   para   o�mizar   nosso   website,   conhecer   suas   preferências   e   para   fins   de   
rastreamento   e/ou   análise.   Estes   Rastreadores   são   usados   com   base   no   consen�mento   
expresso   do   Usuário   (Art.   6º   I   1   a   do   RGPD   europeu),   que   solicitamos   por   meio   de   nosso   
gerenciamento   de   consen�mentos   e   que   o   Usuário   pode   revogar   a   qualquer   momento.   No   



entanto,   informamos   que,   caso   o   Usuário   não   forneça   seu   consen�mento   ou   o   revogue   
posteriormente,   pode   resultar   em   acesso   limitado   ao   conteúdo   de   nosso   Site.   A   forma   como   
os   Rastreadores   (de   �pos)   únicos   que   u�lizamos   operam   é   descrita   em   detalhe   nas   seções   
seguintes.   

O�mização   da   experiência   

Este   Site   usa   Rastreadores   para   fornecer   uma   experiência   de   usuário   personalizada,   
melhorando   a   qualidade   de   suas   opções   de   gerenciamento   de   preferências   e   permi�ndo   a   
interação   com   redes   e   plataformas   externas.   

● Visualização   de   conteúdo   de   plataformas   externas     

Esses   �pos   de   serviços   permitem   que   você   visualize   e   interaja   com   o   conteúdo   
hospedado   em   plataformas   externas   diretamente   das   páginas   deste   Site   e   interaja   
com   estes.     
Esse   �po   de   serviço   poderá   coletar   dados   de   tráfego   da   web   para   as   páginas   onde   o   
serviço   es�ver   instalado,   mesmo   quando   os   Usuários   não   estejam   usando-os.   

YouTube   video   widget   (Google   Inc.)   

YouTube   é   um   serviço   de   visualização   de   conteúdo   de   vídeo   fornecido   pela   Google   
Inc.   que   permite   a   este   Site   a   incorporar   conteúdo   desse   �po   em   suas   páginas.   

Dados   Pessoais   processados:   Dados   de   Uso,   Dados   do   Usuário   (por   ex.,   endereço   IP,   
localização).   

Lugar   de   processamento:   EUA   –    Polí�ca   de   Privacidade .     

Vimeo   video   (Vimeo,   LLC)   

Vimeo   é   um   serviço   de   visualização   de   conteúdo   de   vídeo   fornecido   pela   Vimeo,   LLC  
que   permite   a   este   Site   a   incorporar   conteúdo   desse   �po   em   suas   páginas.   

Dados   Pessoais   processados:   Dados,   Dados   do   Usuário   (por   ex.,   endereço   IP,   
localização).   

Lugar   de   processamento:   EUA   –    Polí�ca   de   Privacidade .     

Google   Maps   widget   (Google   Inc.)   

Google   Maps   é   um   serviço   de   visualização   de   mapas   fornecido   pela   Google   Inc.   que   
permite   a   este   Site   a   incorporar   conteúdo   desse   �po   em   suas   páginas.   

Dados   Pessoais   processados:   Dados   de   Uso,   Dados   do   Usuário   (por   ex.,   endereço   IP,   
localização).   

Lugar   de   processamento:   EUA   –    Polí�ca   de   Privacidade .     

http://www.google.it/intl/en/policies/privacy/
https://vimeo.com/privacy
https://www.google.it/intl/en/policies/privacy/


Google   Site   Search   (Google   Inc.)   

Google   Site   Search   é   um   serviço   de   incorporação   de   motores   de   busca   fornecido   pela  
Google   Inc.   que   permite   a   este   Site   a   incorporar   conteúdo   desse   �po   em   suas   
páginas.   

Dados   Pessoais   processados:   Dados   de   Uso,   Dados   do   Usuário   (por   ex.,   endereço   IP,   
localização).   

Lugar   de   processamento:   EUA   –    Polí�ca   de   Privacidade .     

Xing   (New   Work   SE)   

Xing   é   uma   plataforma   de   networking   profissional   global   que   permite   a   este   Site   a   
incorporar   conteúdo   desse   �po   em   suas   páginas.   

Dados   Pessoais   processados:   Dados   de   Uso,   Dados   do   Usuário   (por   ex.,   endereço   IP,   
dados   pessoais   básicos,   imagens,   localização)   

Lugar   de   processamento:   EUA   –    Polí�ca   de   Privacidade   

LinkedIn   (LinkedIn   Ireland   Unlimited   Company)   

LinkedIn   é   uma   plataforma   de   networking   profissional   global   que   permite   a   este   Site   
a   incorporar   conteúdo   desse   �po   em   suas   páginas.   

Dados   Pessoais   processados:   Dados   de   Uso,   Dados   do   Usuário   (por   ex.,   endereço   IP,   
dados   pessoais   básicos,   imagens,   localização)   

Lugar   de   processamento:   EUA,   UE   –    Polí�ca   de   Privacidade   

Medição   

Este   Site   usa   Rastreadores   para   medir   o   tráfego   e   analisar   o   comportamento   do   Usuário,   com   
o   obje�vo   de   melhorar   o   Serviço.   

● Esta�s�cas     

Os   serviços   con�dos   nesta   seção   habilitam   o   Proprietário   a   monitorar   e   analisar   o   
tráfego   da   web   e   podem   ser   usados   para   rastrear   o   comportamento   do   Usuário.   

Google   Analy�cs   (Google   Inc.)   

O   Google   Analy�cs   é   um   serviço   de   análise   da   Internet   fornecido   pela   Google   Inc.   
(“Google”).   O   Google   u�liza   os   dados   coletados   para   acompanhar   e   examinar   o   uso   
deste   Site   para   preparar   relatórios   sobre   a�vidades   e   compar�lhá-los   com   outros   
serviços   da   Google.   
A   Google   pode   usar   os   dados   coletados   para   contextualizar   e   personalizar   os   anúncios   
de   sua   própria   rede   de   publicidade.   

https://www.google.com/policies/privacy/
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy


Dados   Pessoais   processados:   Dados   de   Uso,   Dados   do   Usuário   (por   ex.,   endereço   IP,   
localização).   Observe   que,   de   acordo   com   os   termos   de   uso   e   a   polí�ca   de   privacidade   
do   Google,   não   é   possível   excluir   que   o   Google   possa   associar   seus   dados   pessoais   em   
relação   à   sua   visita   em   nosso   Site   à   sua   conta   Google,   mesmo   que   você   não   esteja   
logado   enquanto   navega   em   nosso   Site,   de   acordo   com   a   polí�ca   de   privacidade   do   
Google.  

Lugar   de   processamento:   EUA   –    Polí�ca   de   Privacidade    –    Opt   Out .     

Rastreamento   de   conversões   do   Google   Ads   (Google   Inc.)   

O   rastreamento   de   conversões   do   Google   Ads   é   um   serviço   de   análise   fornecido   pela   
Google   LLC   ou   pela   Google   Ireland   Limited,   dependendo   do   local   a   par�r   do   qual   este   
Site   for   acessado,   que   conecta   os   dados   da   rede   de   publicidade   do   Google   Ads   com   as   
ações   realizadas   neste   Site.   

Dados   Pessoais   processados:   Dados   de   Uso,   Dados   do   Usuário   (por   ex.,   endereço   IP,   
localização),   de   acordo   com   a   polí�ca   de   privacidade   da   Google.   

Lugar   de   processamento:   EUA   –    Polí�ca   de   Privacidade .     

HubSpot   Analy�cs   (HubSpot,   Inc.)   

HubSpot   Analy�cs   é   um   serviço   de   análise   fornecido   pela   HubSpot,   Inc.   

Dados   Pessoais   processados:   Dados   de   Uso,   Dados   do   Usuário   (por   ex.,   endereço   IP,   
localização),   de   acordo   com   a   polí�ca   de   privacidade   da   HubSpot.   O   HubSpot   pode   
ser   usado   para   conectar   suas   a�vidades   ao   navegar   em   nosso   Site   com   os   dados   que   
podemos   processar   sobre   sua   empresa.   A   conexão   desses   dados   nos   permite   
iden�ficar   quais   produtos   e/ou   serviços   podem   ser   de   interesse   para   sua   empresa   
devido   ao   seu   uso   anterior   de   nosso   Site   e   histórico   de   cliente   e,   portanto,   o�mizar   
nosso   por�ólio   de   produtos,   bem   como   nosso   Site.     

Lugar   de   processamento:   EUA   –    Polí�ca   de   Privacidade    –    Opt   Out .     

● Serviços   de   esta�s�cas   anônimos     

Os   serviços   con�dos   nesta   seção   permitem   ao   Proprietário,   por   meio   do   uso   de   
Rastreadores   de   terceiros,   coletar   e   gerenciar   serviços   de   inteligência   analí�ca   de   
forma   anônima.   

Google   Analy�cs   com   IP   anônimos   (Google   Inc.)   

O   Google   Analy�cs   é   um   serviço   de   análise   da   Internet   fornecido   pela   Google   Inc.   
(“Google”).   O   Google   u�liza   os   dados   coletados   para   acompanhar   e   examinar   o   uso   
deste   Site   para   preparar   relatórios   sobre   a�vidades   e   compar�lhá-los   com   outros   
serviços   da   Google.   
A   Google   pode   usar   os   dados   coletados   para   contextualizar   e   personalizar   os   anúncios   
de   sua   própria   rede   de   publicidade.   
Essa   integração   do   Google   Analy�cs   torna   anônimo   o   seu   endereço   IP.   Ele   funciona   ao   

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://legal.hubspot.com/privacy-policy
mailto:privacy@hubspot.com


encurtar   os   endereços   de   IP   dos   usuários   dentro   dos   Estados-Membros   da   União   
Europeia   ou   de   outros   Estados   signatários   do   Acordo   sobre   o   Espaço   Econômico   
Europeu.   Somente   em   casos   excepcionais   é   que   o   endereço   de   IP   completo   será   
enviado   para   um   servidor   do   Google   e   será   encurtado   dentro   dos   EUA.   

Dados   Pessoais   processados:   Dados   de   Uso,   Dados   do   Usuário   (por   ex.,   endereço   IP,   
localização),   tornados   anônimos   como   descrito   anteriormente   e   de   acordo   com   a   
polí�ca   de   privacidade   da   Google.   

Lugar   de   processamento:   EUA   –    Polí�ca   de   Privacidade    –    Opt   Out .     

Direcionamento   e   publicidade   

Este   Site   usa   Rastreadores   a   fim   de   fornecer   conteúdos   de   marke�ng   personalizados   com   
base   no   comportamento   do   Usuário   e   operar,   oferecer   e   rastrear   anúncios.   

● Publicidade     

Este   �po   de   serviço   permite   que   Dados   do   Usuário   sejam   u�lizados   para   fins   de   
comunicação   de   publicidade.   Estas   comunicações   são   exibidas   na   forma   de   banners   e   
outros   anúncios   neste   Site,   possivelmente   com   base   nos   interesses   do   Usuário.   
Isso   não   significa   que   todos   os   Dados   Pessoais   serão   usados   para   esta   finalidade.    As   
informações   e   condições   de   uso   estão   descritas   abaixo.     
Alguns   dos   serviços   listados   abaixo   podem   usar   Cookies   ou   outros   Iden�ficadores   
para   iden�ficar   os   Usuários   ou   podem   usar   técnica   de   redirecionamento   
comportamental,   ou   seja,   a   exibição   de   anúncios   personalizados   para   os   interesses   e   
comportamento   do   Usuário,   incluindo   os   detectados   fora   deste   Site.   Para   obter   mais   
informações,   verifique   as   polí�cas   de   privacidade   dos   serviços   relevantes.   
Além   de   qualquer   recurso   de   cancelamento   ("opt-out")   oferecido   por   qualquer   um   
dos   serviços   abaixo,   os   Usuários   poderão   optar   pelo   cancelamento,   visitando   a    página   
de   opção   de   cancelamento   da   Inicia�va   de   Publicidade   de   Rede .   

Os   Usuários   também   poderão   optar   por   não   usar   determinados   recursos   de   
publicidade   através   das   respec�vas   configurações   em   seus   disposi�vos,   como   as   
configurações   de   publicidade   de   telefones   celulares   ou   configurações   para   anúncios   
em   geral .   

Google   Ad   Manager   (Google   Ireland   Limited)   

O   Google   Ad   Manager   é   um   serviço   de   publicidade   oferecido   pela   Google   Ireland   
Limited   que   permite   ao   Proprietário   executar   campanhas   publicitárias   junto   a   redes   
de   publicidade   externas   com   as   quais   o   Proprietário,   salvo   indicação   contrária  
explicitada   neste   documento,   não   tem   relação   direta.   Para   se   excluir   do   rastreamento   
de   diversas   redes   publicitárias,   os   Usuários   podem   fazer   uso   de    Youronlinechoices .   
Para   compreender   o   uso   de   dados   realizado   pelo   Google,   consulte   a    Polí�ca   de   
Parceiros   da   Google .   
Este   serviço   u�liza   o   Cookie   "DoubleClick",   que   acompanha   o   uso   deste   Site   e   o   
comportamento   do   Usuário   com   relação   a   anúncios,   produtos   e   serviços   oferecidos.       

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
http://optout.networkadvertising.org/?c=1
http://optout.networkadvertising.org/?c=1
http://www.youronlinechoices.com/
https://www.google.com/policies/privacy/partners/
https://www.google.com/policies/privacy/partners/


Os   Usuários   podem   decidir   desabilitar   todos   os   Cookies   DoubleClick   acessando:   
Configurações   de   anúncios .   

Dados   Pessoais   processados:   Dados   de   Uso,   Dados   do   Usuário   (por   ex.,   endereço   IP,   
localização),   conforme   descrito   na   Polí�ca   de   Privacidade   da   Google.   

Lugar   de   processamento:   Irlanda   -    Polí�ca   de   Privacidade .     

● Remarke�ng   e   obje�vo   comportamental     

Esses   �pos   de   serviços   permitem   que   este   Site   e   seus   parceiros   possam   informar,   
o�mizar   e   fornecer   publicidade   baseada   no   uso   anterior   deste   Site   pelo   Usuário.   
Esta   a�vidade   é   promovida   por   meio   do   rastreamento   de   Dados   do   Usuário   e   uso   de   
Rastreadores,   a   fim   de   coletar   informações   que   são   então   transferidas   para   os   
parceiros   que   gerenciam   a   a�vidade   de   direcionamento   comportamental   e   
remarke�ng.   
Alguns   serviços   oferecem   uma   opção   de   remarke�ng   com   base   em   listas   de   
endereços   de   e-mail.   
Além   de   qualquer   recurso   de   cancelamento   ("opt-out")   fornecido   por   qualquer   um   
dos   serviços   abaixo,   os   Usuários   poderão   optar   pelo   cancelamento,   visitando   a    página   
de   opção   de   cancelamento   da   Inicia�va   de   Publicidade   de   Rede .   

Os   Usuários   também   poderão   optar   por   não   usar   determinados   recursos   de   
publicidade   através   das   respec�vas   configurações   em   seus   disposi�vos,   como   as   
configurações   de   publicidade   de   telefones   celulares   ou   configurações   para   anúncios   
em   geral .   

Remarke�ng   do   Google   Ads   (Google   Inc.)   

O   Remarke�ng   do   Google   Ads   é   um   serviço   de   direcionamento   comportamental   e   de   
remarke�ng   prestado   pela   Google   LLC   ou   pela   Google   Ireland   Limited,   dependendo   
do   local   a   par�r   do   qual   este   Site   for   acessado,   que   conecta   a   a�vidade   deste   Site   
com   a   rede   de   publicidade   do   Google   Ads   e   o   Cookie   DoubleClick.   

Os   Usuários   podem   optar   por   não   aceitar   o   uso   de   cookies   para   personalização   de   
anúncios,   acessando    Configurações   de   Anúncios    no   Google.   

Dados   Pessoais   processados:   Dados   de   Uso,   Dados   do   Usuário   (por   ex.,   endereço   IP,   
localização).   

Lugar   de   processamento:   EUA   –    Polí�ca   de   Privacidade    –    Opt   Out .     

Google   Ad   Manager   Audience   Extension   (Google   Ireland   Limited)   

O   Google   Ad   Manager   Audience   Extension   é   um   serviço   de   direcionamento   
comportamental   e   de   remarke�ng   prestado   pela   Google   Ireland   Limited   que   rastreia   
os   visitantes   do   Site   e   permite   que   parceiros   publicitários   selecionados   exibam   
anúncios   direcionados   a   eles   em   toda   a   web.   

https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en
https://policies.google.com/privacy
http://optout.networkadvertising.org/?c=1
http://optout.networkadvertising.org/?c=1
https://adssettings.google.com/authenticated
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/settings/ads/onweb/optout


Dados   Pessoais   processados:   Dados   de   Uso,   Dados   do   Usuário   (por   ex.,   endereço   IP,   
localização).   

Lugar   de   processamento:   Irlanda   –    Polí�ca   de   Privacidade    –    Opt   Out .     

Google   Display   &   Video   360   (anteriormente   Doubleclick   Bid   Manager)     

Neste   Site,   usamos   a   ferramenta   Display   &   Video   360   da   Google   LLC,   1600   
Amphitheatre   Parkway,   Mountain   View,   CA   94043,   EUA,   que   coleta   dados   para   fins   de   
análise,   marke�ng   e   o�mização,   a   fim   de   melhorar   nossas   medidas   de   marke�ng   e   
nosso   Site.   Display   &   Video   360   u�liza   os   dados   coletados   para   associar   contatos   
publicitários   e   cliques   em   anúncios   para   o   uso   posterior   de   nosso   Site.   Isto   nos   
permite   determinar   se   os   usuários   da   Internet   que   viram   nossos   anúncios   visitam   
nosso   Site   ou   em   quais   produtos   estão   interessados.   Isto   nos   ajuda   a   usar   nosso   
orçamento   para   publicidade   de   forma   mais   eficiente.   Também   podemos   usar   os   
dados   coletados   para   fornecer   publicidade   com   base   em   seus   interesses   (por   ex.,   
produtos   vistos).   
Para   a   coleta   de   dados   são   usados   números   de   iden�ficação   online   (tais   como   IDs   de   
cookies   ou   endereços   IP)   sob   pseudônimo.   Durante   este   processo,   não   são   
armazenados   dados   únicos   associados   ao   usuário,   tais   como   nomes   ou   endereços.   
Todas   as   iden�ficações   usadas   por   nós   só   nos   permitem   reconhecer   seu   disposi�vo   
terminal   e   seu   navegador.   Não   u�lizaremos   os   dados   coletados   para   iden�ficá-lo   
pessoalmente   como   usuário   de   nosso   website,   a   menos   que   você   tenha   dado   
expressamente   seu   consen�mento.   
Tenha   em   consideração   que   o   Google   pode   associar   dados   registrados   com   visitas   a   
este   site   por   usuários   que   estejam   cadastrados   no   Google.   Para   saber   mais   sobre   
como   o   Google   trata   seus   dados,   consulte   a   polí�ca   de   privacidade   de   dados   do   
Google   clicando   no   link   a   seguir:   
h�ps://privacy.google.de/intl/de/take-control.html?categories_ac�veEl=sign-in   
No   link   a   seguir   você   encontrará   uma   explicação   de   como   desa�var   a   coleta   de   dados   
pelo   Google   em   seu   computador   ou   em   seu   disposi�vo   móvel   final:   
h�ps://support.google.com/ads/answer/7395996     

Campaign   Manager   (anteriormente   DoubleClick   do   Google)     

Este   site   con�nua   a   u�lizar   a   ferramenta   de   marke�ng   online   Campaign   Manager   do   
Google.   O   Campaign   Manager   usa   cookies   para   exibir   anúncios   relevantes   para   os   
usuários,   para   melhorar   os   relatórios   sobre   o   desempenho   da   campanha   ou   para   
impedir   que   um   usuário   veja   os   mesmos   anúncios   mais   de   uma   vez.   O   Google   usa   um   
ID   de   cookie   para   determinar   quais   anúncios   são   mostrados   em   qual   navegador,   
evitando   assim   que   eles   sejam   mostrados   mais   de   uma   vez.   Além   disso,   o   Campaign   
Manager   pode   usar   ID   de   cookies   para   detectar   as   chamadas   conversões,   que   são   
relevantes   para   as   consultas   de   anúncios.   Este   é   o   caso,   por   exemplo,   se   um   usuário   
vê   um   anúncio   do   Campaign   Manager   e   posteriormente   visita   o   Site   da   empresa   que   
coloca   o   anúncio   e   compra   algo   no   Site.   De   acordo   com   o   Google,   os   cookies   do   
Campaign   Manager   não   contêm   informações   pessoais.   
Com   base   nas   ferramentas   de   marke�ng   u�lizadas,   seu   navegador   estabelece   
automa�camente   uma   conexão   direta   com   o   servidor   do   Google.   Não   temos   controle   
sobre   a   extensão   e   posterior   u�lização   dos   dados   coletados   através   dessa   ferramenta   
e,   portanto,   fornecemos   as   informações   que   possuímos:   a   integração   do   Campaign   

https://policies.google.com/privacy
https://adssettings.google.com/authenticated#display_optout


Manager   permite   que   o   Google   receba   as   informações   que   você   acessou   em   uma   
determinada   área   de   nosso   website   ou   se   clicou   em   um   de   nossos   anúncios.   Se   você   
es�ver   cadastrado   para   um   serviço   Google,   então   o   Google   pode   associar   a   visita   à   
sua   conta.   Mesmo   que   você   não   esteja   cadastrado   no   Google   ou   não   esteja   logado,   
existe   a   possibilidade   de   que   o   provedor   possa   obter   e   armazenar   seu   endereço   IP.   
Além   disso,   os   cookies   do   Campaign   Manager   (DoubleClick   Floodlight)   que   são   
u�lizados   nos   permitem   entender   se   você   realiza   determinadas   ações   em   nosso   
website   depois   de   acessar   ou   clicar   em   um   de   nossos   anúncios   de   vídeo/tela   no   
Google   ou   em   outra   plataforma   através   do   Campaign   Manager   (rastreamento   de   
conversão).   O   Campaign   Manager   u�liza   este   cookie   para   entender   o   conteúdo   com   o   
qual   você   interagiu   em   nossos   Sites,   para   que   possamos   enviar-lhe   anúncios   
relevantes   posteriormente.   
Você   pode   impedir   a   par�cipação   neste   processo   de   rastreamento   de   várias   
maneiras:   a)   configuração   de   uma   configuração   no   so�ware   de   seu   navegador,   em   
par�cular   a   supressão   de   cookies   de   terceiros,   o   que   impede   que   você   receba   
anúncios   de   fornecedores   terceiros;   b)   desa�vação   de   cookies   para   rastreamento   de   
conversão,   configurando   seu   navegador   para   que   os   cookies   do   domínio   
www.googleadservices.com   sejam   bloqueados,   h�ps://www.google.de/se�ngs/ads;   
esta   configuração   será   excluída   se   você   excluir   seus   cookies;   c)   desa�vação   de   
anúncios   de   interesse   do   provedor,   que   fazem   parte   da   campanha   de   
auto-regulamentação   "About   Ads",   através   do   link   
h�p://www.aboutads.info/choices;   esta   configuração   será   excluída   se   você   excluir   
seus   cookies;   d)   desa�vação   permanente   no   navegador   Firefox,   Internet   Explorer   ou   
Google   Chrome   através   do   link   h�p://www.google.com/se�ngs/ads/plugin;   e)   
configuração   de   suas   configurações   de   cookies.   Tenha   em   consideração   que,   neste   
caso,   você   pode   não   ser   capaz   de   u�lizar   todas   as   funções   deste   Site.  
Além   disso,   você   pode   impedir   o   Google   de   coletar   os   dados   gerados   pelos   cookies   ou   
seu   uso   do   Site   e   o   processamento   desses   dados,   baixando   e   instalando   o   plug-in   do   
navegador   disponível   em   h�ps://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=de   
em   “Display   se�ngs”,   “Extension   for   Campaign   Manager   deac�va�on”.   
Para   maiores   informações   sobre   o   Campaign   Manager   visite   
h�ps://www.google.de/doubleclick   e   sobre   privacidade   de   dados   no   Google   em   
geral:   h�ps://www.google.de/intl/de/policies/privacy.   Em   alterna�va,   você   pode   
visitar   o   site   da   Network   Adver�sing   Ini�a�ve   (NAI)   em   
h�p://www.networkadver�sing.org.     

Como   gerenciar   preferências   e   fornecer   ou   cancelar   o   consen�mento   

Há   diversas   maneiras   de   gerenciar   preferências   relacionadas   a   Rastreadores   e   de   fornecer   e   
cancelar   o   consen�mento,   onde   for   relevante:   

os   Usuários   podem   gerenciar   preferências   relacionadas   a   Rastreadores   diretamente   a   par�r   
das   configurações   de   seu   próprio   disposi�vo,   por   exemplo,   impedindo   o   uso   ou   
armazenagem   de   Rastreadores.   

Além   disso,   sempre   que   o   uso   de   Rastreadores   �ver   por   base   um   consen�mento,   os   Usuários   
poderão   fornecer   ou   cancelar   esse   consen�mento,   configurando   suas   preferências   no   aviso   
de   cookies   ou   atualizando   tais   preferências   de   acordo   com   o   respec�vo   widget   de   
preferências   de   consen�mento,   se   houver.   



Também   é   possível,   através   dos   respec�vos   recursos   do   navegador   ou   disposi�vo,   excluir   
Rastreadores   previamente   armazenados,   incluindo   aqueles   usados   para   lembrar   o   
consen�mento   inicial   do   Usuário.   

Outros   Rastreadores   na   memória   local   do   navegador   podem   ser   apagados   ao   excluir   o   
histórico   de   navegação.   

Com   relação   a   Rastreadores   de   terceiros,   os   Usuários   poderão   gerenciar   suas   preferências   e   
re�rar   seu   consen�mento   através   do   respec�vo   link   de   cancelamento   (onde   for   fornecido),   
usando   os   meios   indicados   na   polí�ca   de   privacidade   de   terceiros   ou   entrando   em   contato   
com   o   terceiro.   

Configurações   de   Rastreadores   de   localização   

Os   Usuários   poderão,   por   exemplo,   encontrar   informações   sobre   como   gerenciar   Cookies   nos   
navegadores   mais   usados   nos   seguintes   endereços:   

● Google   Chrome  
● Mozilla   Firefox   
● Apple   Safari   
● Microso�   Internet   Explorer   
● Microso�   Edge   
● Brave   
● Opera   

Os   Usuários   também   poderão   gerenciar   determinadas   categorias   de   Rastreadores   usados   em   
aplica�vos   móveis,   optando   pelo   não   uso   através   das   respec�vas   configurações   do   
disposi�vo,   tais   como   as   configurações   de   publicidade   para   disposi�vos   móveis   ou   
configurações   de   rastreamento   em   geral   (os   Usuários   poderão   abrir   as   configurações   do   
disposi�vo   e   procurar   as   respec�vas   configurações).   

Opções   de   não   uso   específicas   da   indústria   de   publicidade   

Não   obstante   as   disposições   acima,   informamos   aos   Usuários   que   eles   poderão   seguir   as   
instruções   fornecidas   pelas   inicia�vas    YourOnlineChoices    (UE),    Network   Adver�sing   Ini�a�ve   
(EUA)   e    Digital   Adver�sing   Alliance    (EUA),    DAAC    (Canadá),    DDAI    (Japão)   ou   outros   serviços   
similares.   Tais   inicia�vas   permitem   aos   Usuários   selecionar   suas   preferências   de   
monitoramento   para   a   maioria   das   ferramentas   de   publicidade.   O   Proprietário   recomenda   
que   os   Usuários   u�lizem   estes   recursos   além   das   informações   fornecidas   neste   documento.     

A   Digital   Adver�sing   Alliance   oferece   um   aplica�vo   chamado    AppChoices    que   ajuda   os   
Usuários   a   controlar   publicidades   com   base   em   interesses   em   aplica�vos   móveis.     

Proprietário   e   Controlador   de   Dados   

Rollon   S.p.A.   Via   Trieste   26   20871   Vimercate   (MB)   C.   Fiscale   e   P.   Iva   05999150963   Cap.   
Sociale   €   11.365.026,00   REA   MB-1857623     

  
Contatos   do   Responsável   pela   Proteção   de   Dados   (endereço   de   e-mail):   dpo@rollon.com   

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947
https://support.brave.com/hc/en-us/articles/360022806212-How-do-I-use-Shields-while-browsing
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
http://www.youronlinechoices.eu/
https://www.networkadvertising.org/understanding-digital-advertising
https://www.aboutads.info/consumers/
https://youradchoices.ca/understanding-online-advertising/
http://www.ddai.info/optout
https://youradchoices.com/appchoices


E-mail   de   contato   do   Proprietário:    privacy@rollon.com   

Uma   vez   que   o   uso   de   Rastreadores   de   terceiros   através   deste   Site   não   pode   ser   totalmente   
controlado   pelo   Proprietário,   quaisquer   referências   específicas   a   Rastreadores   de   terceiros   
devem   ser   consideradas   uma   indicação.    Para   obter   informações   completas,   solicitamos   
gen�lmente   que   os   Usuários   consultem   as   polí�cas   de   privacidade   dos   respec�vos   serviços   
de   terceiros   enumerados   neste   documento.   

Em   função   da   complexidade   obje�va   das   tecnologias   relacionadas   às   tecnologias   de   
rastreamento,   recomenda-se   que   os   Usuários   entrem   em   contato   com   o   Proprietário,   se   
desejarem   receber   mais   informações   sobre   o   uso   de   tais   tecnologias   por   este   Site.   

Definições   e   referências   jurídicas     

Dados   Pessoais   (ou   Dados)   

Quaisquer   informações   que   diretamente,   indiretamente   ou   em   relação   com   outras   
informações   –   incluindo   um   número   de   iden�ficação   pessoal   –   permitam   a   iden�ficação   ou  
iden�ficabilidade   de   uma   pessoa   �sica.   

Dados   de   Uso,   Dados   do   Usuário   

As   informações   coletadas   automa�camente   através   deste   este   Site   (ou   serviços   de   terceiros   
contratados   neste   Site),   que   podem   incluir:   os   endereços   IP   ou   nomes   de   domínio   dos   
computadores   u�lizados   pelos   Usuários   que   u�lizam   este   Site,   os   endereços   URI   
(Iden�ficador   Uniforme   de   Recurso),   a   data   e   hora   do   pedido,   o   método   u�lizado   para   
submeter   o   pedido   ao   servidor,   o   tamanho   do   arquivo   recebido   em   resposta,   o   código   
numérico   que   indica   o   status   do   servidor   de   resposta   (resultado   posi�vo,   erro   ,   etc.),   o   país   
de   origem,   as   caracterís�cas   do   navegador   e   do   sistema   operacional   u�lizado   pelo   Usuário,   
os   vários   detalhes   de   tempo   por   visita   (por   exemplo,   o   tempo   gasto   em   cada   página   dentro   
do   aplica�vo)   e   os   detalhes   sobre   o   caminho   seguido   dentro   da   aplicação,   com   especial   
referência   à   sequência   de   páginas   visitadas   e   outros   parâmetros   sobre   o   sistema   operacional   
do   disposi�vo   e/ou   ambiente   de   TI   do   Usuário.   

Usuário   

A   pessoa   que   usa   este   Site   que,   a   menos   que   especificado   diferentemente,   coincide   com   o   
Titular   dos   Dados.   

Titular   dos   Dados   

A   pessoa   �sica   a   quem   os   Dados   Pessoais   se   referem.   

Processador   de   Dados   (ou   supervisor   de   Dados)   

A   pessoa   �sica   ou   jurídica,   administração   pública,   agência   ou   outro   órgão   que   processe   os   
Dados   Pessoais   em   nome   do   Controlador   conforme   descrito   nesta   polí�ca   de   privacidade.   

Controlador   de   Dados   (ou   Proprietário)   



A   pessoa   �sica   ou   jurídica,   administração   pública,   agência   ou   outro   órgão   que,   isoladamente   
ou   em   conjunto   com   outros,   determina   as   finalidades   e   os   meios   de   processamento   dos   
Dados   Pessoais,   incluindo   medidas   de   segurança   rela�vas   ao   funcionamento   e   ao   uso   deste   
Site.   O   Controlador   de   Dados,   a   menos   que   seja   especificado   de   outra   forma,   é   o   Proprietário   
deste   Site.   

Este   Site   (ou   este   Aplica�vo)   

O   meio   pelo   qual   os   Dados   Pessoais   do   Usuário   são   coletados   e   processados.   

Serviço   

O   serviço   fornecido   por   este   Site   conforme   descrito   nos   termos   rela�vos   (se   disponíveis)   e   
neste   site/aplica�vo.   

União   Europeia   (ou   UE)   

A   menos   que   especificado   de   outra   forma,   todas   as   referências   feitas   neste   documento   à   
União   Europeia   incluem   todos   os   atuais   estados   membros   da   União   Europeia   e   do   Espaço   
Econômico   Europeu.   

Cookie   

Cookies   são   Rastreadores   compostos   por   pequenos   conjuntos   de   dados   armazenados   no   
navegador   do   Usuário.   

Rastreador  

O   termo   Rastreador   indica   qualquer   tecnologia   –   como   Cookies,   iden�ficadores   únicos,   web   
beacons,   scripts   embu�dos,   e-tags   e   fingerprin�ng   –   que   permita   o   rastreamento   de   
Usuários,   por   exemplo,   acessando   ou   armazenando   informações   no   disposi�vo   do   Usuário.   

  

Informação   jurídica   

Esta   declaração   de   privacidade   foi   preparada   com   base   em   determinações   de   múl�plas   
legislações,   inclusive   os   Arts.   13º/14º   do   Regulamento   (UE)   2016/679   (RGPD   -   Regulamento   
Geral   de   Proteção   de   Dados   europeu).   

Esta   polí�ca   de   privacidade   se   refere   somente   a   este   Site,   a   menos   que   seja   especificado   de   
outra   forma   neste   documento.   

  

  


