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POLÍTICA DE COOKIES DA FARMERS EDGE 
 
Nota: Certos termos desta Política de Cookies são definidos na Política de Privacidade da Farmers Edge. 
 
O que são “cookies”? 
 
Os Sites utilizam “cookies”, que são pequenos arquivos de texto colocados em seu dispositivo para 
garantir a melhor experiência possível no uso dos serviços e coletar informações padrão de registro na 
Internet e informações sobre o comportamento dos visitantes. 
 
Como nós utilizamos os “cookies”? 
  
Quando você visita os Sites, podemos coletar informações do usuário automaticamente através de 
cookies ou tecnologia similar. Em geral, cookies são usados para manter as preferências do usuário, 
armazenar informações para publicidade personalizada e fornecer dados de rastreamento anônimos para 
aplicativos de terceiros, tal como o Google Analytics. Embora os cookies melhorem sua experiência de 
navegação, você pode optar por desativá-los. A maneira mais eficaz de fazer isso é acessando a seção 
Ajuda do seu navegador. Se você tiver quaisquer perguntas ou comentários, envie um email para: 
privacy@FarmersEdge.ca . 
 
Particularmente, a Farmers Edge utiliza cookies e tecnologias semelhantes nos Sites para personalizar e 
aperfeiçoar sua experiência de navegação e os Sites ao: 
 
• fornecer a você conteúdo e anúncios personalizados; 
 • ativar recursos de mídia social, 
• proteção contra spam e malware, 
• analisar tendências, tráfego e seu comportamento de navegação, 
• administrar os Sites, 
• reunir informações demográficas sobre nossa base de usuários como um todo, 
• realizar o rastreamento de análises da web e de publicidade nos Sites e sites afiliados, 
• lembrar suas preferências e informações enviadas voluntariamente (por exemplo, listas de 

reprodução de vídeos personalizadas, preferências, cargo, classificações de histórias, status de 
associação), 

• executar funcionalidades e análises relacionadas ao local, 
• participar de pesquisas de mercado (por exemplo, classificações de sites) e 
• nos educar sobre como podemos continuar melhorando os Sites e seus vários elementos. 
 
Quais tipos de cookies nós utilizamos? 

Cookies técnicos e cookies que servem para fins estatísticos agregados: 

• Atividade estritamente necessária para o funcionamento dos services: 

Farmers Edge utiliza cookies para armazenar as informações da sua sessão e realizar outras 
atividades estritamente necessárias para a operação dos Sites, por exemplo, em relação à 
distribuição de tráfego.  
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• Atividade relacionada ao armazenamento de preferências, otimização e estatísticas 

Farmers Edge utiliza cookies para salvar as preferências de navegação e otimizar a experiência de 
navegação do usuário. Dentre esses cookies estão, por exemplo, aqueles usados para a 
configuração de preferências de idioma e moeda ou para o gerenciamento de estatísticas 
primárias empregadas diretamente pela Farmers Edge como proprietária dos Sites 

Observação: quando a instalação de cookies é baseada no consentimento, esse consentimento pode 
ser retirado livremente a qualquer momento, seguindo as instruções fornecidas abaixo 

Além do especificado em nossa Política de Privacidade, você pode gerenciar as preferências de cookies 
diretamente de seu navegador e impedir, por exemplo, que terceiros instalem cookies. 
Através das preferências do navegador, também é possível excluir cookies instalados no passado, 
incluindo os cookies que podem ter sido salvos com o consentimento inicial para a instalação de cookies 
em nossos Sites. Você pode, por exemplo, encontrar informações sobre como gerenciar cookies nos 
navegadores mais utilizados nos seguintes endereços: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e 
Microsoft Internet Explorer. 

Em relação aos cookies instalados por terceiros, você pode gerenciar suas preferências e retirar o seu 
consentimento clicando no link de desativação relacionado (se fornecido), usando os meios fornecidos na 
política de privacidade de terceiros ou entrando em contato com terceiros. 

Não obstante o exposto acima, você pode seguir as instruções fornecidas nas iniciativas vinculadas 
posteriormente pela EDAA (UE), pela Network Advertising Initiative (EUA) e pela Digital Advertising 
Alliance (EUA), DAAC (Canadá), DDAI (Japão) ou outros serviços similares. Tais iniciativas permitem que 
os usuários selecionem suas preferências de rastreamento para a maioria das ferramentas de publicidade. 
Recomendamos que você utilize esses recursos, além das informações fornecidas neste documento. 

Proprietário e Controlador de Dados 

Farmers Edge Inc. 
25 Rothwell Road  
Winnipeg, Manitoba  
R3P 2M5 

Contato de e-mail do proprietário: privacy@farmersedge.ca 

Dada a complexidade objetiva em torno da identificação de tecnologias baseadas em cookies, você deve 
entrar em contato conosco caso deseje receber mais informações sobre o uso de cookies por nossos Sites. 


