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POLÍTICA DE COOKIES 

 

1. OBJETIVO 

 

Esta política tem por objetivo informar aos usuários deste site, de forma clara e transparente, sobre 

o uso de cookies, seus tipos e a forma como são tratados pela Fortlev Energia Solar Ltda. (“Fortlev 

Solar”). Os cookies retêm informações relacionadas às suas preferências para tornar a navegação 

mais simples e eficiente, eliminando a necessidade de inserir, de forma repetida, as mesmas 

informações. 

 

2. O QUÊ SÃO OS COOKIES? 

 

Os cookies são pequenos arquivos de texto que são gravados em seu dispositivo durante a visita a 

uma página da Internet. Eles permitem que, ao retornar para uma página já acessada dentro de 

nosso domínio ou visitar outra, os dados gravados anteriormente em seu navegador podem ser 

acessados pelo site, com o objetivo de personalizar a sua navegação, tornando-a mais prática e 

interativa. 

 

Entre outras coisas, os cookies são utilizados pelo site principalmente para identificar e armazenar 

informações sobre os visitantes, como lembrar as páginas da Internet que você acessou, suas 

preferências do site ou oferta de conteúdo específico, por exemplo. 

 

3. QUE TIPOS DE COOKIES SÃO UTILIZADOS NESTE SITE? 

 

A Fortlev Solar utiliza cookies próprios e de terceiros em seu site, cujo domínio é 

https://fortlevsolar.com.br/.  

 

https://fortlevsolar.com.br/
https://fortlevsolar.com.br/
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O site da Fortlev Solar utiliza os seguintes tipos de cookies: cookies estritamente necessários, 

cookies de desempenho, cookies de funcionalidade e cookies de publicidade. Eles são utilizados 

para as seguintes finalidades em nosso site: 

 

Cookies Estritamente Necessários: Estes cookies são necessários para que o site funcione e não 

podem ser desligados nos nossos sistemas. Normalmente, eles somente são configurados em 

resposta a ações levadas a cabo por si e que correspondem a uma solicitação de serviços, tais como 

definir as suas preferências de privacidade, iniciar sessão ou preencher formulários. O usuário 

pode configurar o seu navegador para bloquear ou alertá-lo sobre esses cookies, mas algumas 

partes do site não funcionarão. Este tipo de cookies não armazena qualquer informação pessoal 

identificável. 

 

Subgrupo de cookies Cookies Cookies utilizados 

conteudo.fortlevsolar.com.br/ __rd_experiment_version Terceiro 

 

Cookies de Desempenho: Estes cookies nos permitem contar visitas e fontes de tráfego para que 

possamos medir e melhorar o desempenho do nosso site. Eles nos ajudam a saber quais são as 

páginas mais e menos populares e a ver como os visitantes se movimentam pelo site. Todas as 

informações recolhidas por estes cookies são agregadas e, por conseguinte, anônimas. Caso tais 

cookies não sejam permitidos, não saberemos quando o usuário visitou o nosso site. 

 

Subgrupo de cookies Cookies Cookies 

utilizados 

www.fortlevsolar.com.br twk_uuid; TawkConnectionTime; twk_idm_key; Rdtrk; 

__trf.src; 

Terceiros 

www.fortlevsolar.com.br _gat_UA, _ga, _gid, _gcl_au Próprio 

https://fortlevsolar.com.br/
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conteudo.fortlevsolar.com.br _gaexp,  _rd_wa_id., _hjSessionUser_, _hjid, sp_id, 

_fw_crm_v, amplitude_id, __utma 

Terceiros 

 

Cookies de Funcionalidade: Estes cookies permitem que o site forneça uma funcionalidade e 

personalização melhoradas. Podem ser estabelecidos pela Fortlev Solar ou por fornecedores 

externos cujos serviços adicionamos às nossas páginas. Caso tais cookies não sejam permitidos, 

algumas destas funcionalidades, ou mesmo todas, podem não atuar corretamente. 

 

Subgrupo de cookies Cookies Cookies utilizados 

https://conteudo.fortlevsolar.com.br/ _zlcmid Terceiro 

 

Cookies de Publicidade: Estes cookies podem ser estabelecidos por meio do nosso site pelos 

nossos parceiros de publicidade. Podem ser usados por essas empresas para construir um perfil 

sobre os seus interesses e mostrar anúncios relevantes em outros sites. Eles não armazenam 

diretamente informações pessoais, mas são baseados na identificação exclusiva do seu navegador 

e dispositivo de internet. Caso tais cookies não sejam permitidos, o usuário terá menos publicidade 

direcionada aos seus interesses. 

 

Subgrupo de cookies Cookies Cookies utilizados 

https://fortlevsolar.com.br/ _fbp Próprio 

https://conteudo.fortlevsolar.com.br/  _fbc, _fbp  Terceiro 

 

Caso você clique e acesse as informações de sites externos, estes cookies não estão sob 

responsabilidade ou gestão da Fortlev Solar. Para mais informações sobre seu uso, visite o site 

específico desses terceiros e consulte as respectivas políticas de cookies. 

 

4. COMO GERENCIAR OS COOKIES EM SEU DISPOSITIVO? 

https://fortlevsolar.com.br/
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É possível gerenciar as configurações de cookies por meio do dispositivo utilizado para acessar as 

páginas de Internet. Para isso, basta acessar as configurações do navegador e ajustar as suas 

preferências na seção de cookies. 

 

Ainda através da plataforma, é possível identificar o tempo de retenção dos cookies armazenados 

em nossos serviços online. Ao recusar ou eliminar o tráfego de cookies, é possível que a sua 

experiência de navegabilidade seja alterada, havendo limitação de determinadas funcionalidades e 

serviços online a ele condicionados. 

 

Destacamos que cookies de marketing e publicidade originados de parceiros comerciais não estão 

sob nosso controle. Desta forma, você pode bloquear ou restringir o uso de cookies em seu 

dispositivo ou excluir cookies armazenados. 

 

É importante frisar que, ao optar pelo bloqueio ou restrição de cookies, o site poderá deixar de 

funcionar total ou parcialmente. Para maiores informações para limpeza de cookies em seu 

navegador habitual, acesse as configurações abaixo (sujeitas a modificações de cada site): 

 

• Configurações de cookies no Internet Explorer 

• Configurações de cookies no Firefox 

• Configurações de cookies no Google Chrome 

• Configurações de cookies no Safari 

• Configurações de cookies no Opera 

• Configurações de cookies no Microsoft Edge 

 

5. ACEITE DA UTILIZAÇÃO DE COOKIES 

 

https://fortlevsolar.com.br/
https://support.microsoft.com/pt-br/windows/excluir-e-gerenciar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.mozilla.org/pt-BR/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt
https://support.apple.com/kb/index?q=cookies&src=globalnav_support&type=organic&page=search&locale=pt_BR
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
https://support.microsoft.com/pt-br/windows/microsoft-edge-dados-de-navega%C3%A7%C3%A3o-e-privacidade-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
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No cumprimento da atual legislação em vigor e em linha com as boas práticas de mercado, com 

exceção dos cookies estritamente necessários e dos cookies de desempenho/análise, que não 

coletam dados pessoais, este site apenas poderá recorrer à utilização de cookies mediante o 

consentimento prévio e expresso do usuário, na forma da Política de Privacidade da Fortlev Solar. 

A Fortlev Solar também se compromete a utilizar cookies apenas para as finalidades referidas na 

seção 3 acima. 

 

A utilização de cookies é essencial para o correto funcionamento do site na sua totalidade, por esse 

motivo a sua aceitação é recomendada. 

 

6. GESTÃO DE COOKIES 

 

Em qualquer momento, o usuário pode configurar as suas preferências dos cookies utilizados neste 

site e que não sejam estritamente necessários. 

 

Adicionalmente, a maioria dos browsers permite controlar os cookies armazenados no seu 

dispositivo, bem como a sua eliminação imediata. Caso o usuário pretenda deixar de permitir o 

armazenamento local de cookies, pode alterar as configurações do seu browser para bloquear a 

instalação de cookies. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Os termos e condições desta Política podem ser alterados a qualquer tempo, entrando em vigor 

quando devidamente publicados em nosso site e plataformas. A navegação por nossas plataformas 

digitais implica a expressa aceitação quanto aos termos previstos na Política vigente ao tempo da 

navegação. 

 

https://fortlevsolar.com.br/
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Perguntas sobre a presente Política e pedidos de esclarecimentos adicionais sobre o uso de cookies 

podem ser encaminhados para o seguinte contato: 

 

Encarregado de Dados / Data Protection Officer 

Nishioka & Gaban Advogados 

Endereço: Av. São Gabriel, 477 - 11º andar, São Paulo/SP 

E-mail: contato@nglaw.com.br 

Telefone: +55 11 98572 7800 

 

Esta Política rege-se exclusivamente pelas leis brasileiras e qualquer decisão que revise ou anule 

alguma de suas cláusulas ou condições não afeta as demais disposições aqui presentes. Caso você 

tenha interesse em entender como a Fortlev Solar realiza o tratamento dos Dados Pessoais 

capturados, seja por meio de Cookies ou não, acesse a nossa Política de Privacidade. 

 

A presente política foi atualizada em 21 de abril de 2022. 

 

(Restante da página foi intencionalmente deixada em branco). 

 

https://fortlevsolar.com.br/

