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           AVISO DE COOKIES 
                                                                 

Seja bem-vindo!                                                                                                                                  

 

O presente Aviso de Cookies esclarece quais são os tipos de cookies utilizados pelo site   

https://mixcampeao.com.br, bem como nas páginas e postagens vinculadas a este domínio, 

ficando excluídos outros sites.                                                                     

                                             

Para que o nosso site possa funcionar corretamente, instalamos, pontualmente, no seu 

computador, ou dispositivo móvel, pequenos arquivos denominados de cookies, sendo 

possível escolher os tipos de cookies que podem ser baixados para o seu dispositivo de 

acesso à internet (computador, celular, tablet, etc.).  

                                 

Isso é feito por meio das configurações de privacidade, indicadas ao final deste Aviso de 

Cookies. 

 

DEFINIÇÕES GERAIS: 
 

• Controlador do conteúdo do site: GCA - DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE 

ALIMENTOS LTDA. – MIX ATACADO CAMPEÃO;  

• Operador do servidor que hospeda o site: RAPHAEL MACHADO PRIMO 

• Desenvolvedor do website: RAPHAEL MACHADO PRIMO 

• WebSite: Corresponde ao conteúdo disponível em https://mixcampeao.com.br, bem 

como suas páginas e subpáginas.  

• Usuário: Corresponde à pessoa física(singular) ou jurídica(coletiva) que acessa o site 

utilizando quaisquer dispositivos eletrônicos compatíveis, sendo também designado por 

utilizador. 

 

O QUE SÃO COOKIES? 
Um cookie é um pequeno arquivo de texto que um site da Web instala no seu computador ou 

dispositivo móvel quando o visita. Esses arquivos contêm uma sequência de números e letras 

que permitem identificar de forma única o seu dispositivo de acesso à internet. Além disso, 

podem conter outras informações, tais como as suas preferências de navegação em 

determinado site. Os cookies são descarregados pelo browser para o seu dispositivo de 

acesso à internet quando você acessa determinados sites. 

Estes arquivos permitem que durante um certo período, o site da Web  “lembre-se” das suas 

ações e preferências, nomeadamente do nome de usuário, da língua escolhida, do tamanho 

dos caracteres e de outras definições de visualização. É por isso que quando percorre as 

páginas de um site ou regressa a um site que já visitou não tem, em princípio, de voltar a 

indicar as suas preferências. 
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TIPO DE COOKIES UTILIZADOS E AS SUAS FINALIDADES 
Os cookies são classificados pelo seu ciclo de vida e pelo domínio a quem pertencem. 

 

 

RELATIVAMENTE AO CLICO DE VIDA, OS COOKIES PODEM SER: 
• Cookies necessários: Os cookies necessários são essenciais para que o Site 

funcione, permitindo a navegação e a utilização dos seus serviços e funcionalidades. 

Sem estes cookies, absolutamente necessários, o Site não funcionará tão bem como 

nós gostaríamos, e podemos não ser capazes de fornecer o Site ou determinados 

serviços ou recursos a ele associados, como, por exemplo, cookies de Sessão. 

• Cookies marketing: Os cookies de marketing são utilizados para fins de publicidade. 

• Cookies estatísticos: Os cookies estatísticos ajudam os proprietários de sites a 

entender como os visitantes interagem com os sites, coletando e relatando informações 

anonimamente. Registram um identificado único que permite gerar dados estatísticos 

sobre o visitante no site. 

• Cookies de funcionalidade: Os cookies de funcionalidade são usados para habilitar 

determinadas funcionalidades adicionais em nossos sites, como o armazenamento de 

suas preferências (por exemplo, seleção de nome de usuário e idioma) e impedir que 

os usuários preencham o questionário várias vezes. Essa funcionalidade aperfeiçoa a 

experiência do usuário. 

• Cookies permanentes: Os cookies permanentes ficam armazenados ao nível do 

navegador de internet (browser) nos seus dispositivos de acesso (PC, mobile e tablet) 

e são utilizados sempre que o usuário faz uma nova visita ao site. Geralmente, são 

utilizados para direcionar a navegação, de acordo com os interesses do usuário, o que 

permite a MIX CAMPEÃO prestar um serviço mais personalizado. 

• Cookies de sessão: Os cookies de sessão são temporários, permanecem nos cookies 

do seu navegador de internet (browser) até sair do site. A informação obtida permite 

identificar problemas e fornecer uma melhor experiência de navegação. 

 

QUANTO AO DOMÍNIO A QUE PERTENCEM, OS COOKIES PODEM SER: 

• Cookies próprios: são baixados pelo site que você está visitando e partilham o mesmo 

domínio. 

• Cookies de sites terceiros: são baixados para o seu dispositivo de acesso à internet 

por sites de um domínio diferente daquele que você está visitando. Isso pode 

acontecer, por exemplo, em sites que têm banners com publicidade de uma terceira 

entidade. 

 

Como prezamos pela sua privacidade e garantimos a proteção dos dados pessoais dos 

nossos clientes e usuários, é válido lembrar que mesmo depois de autorizar o uso de cookies, 

o cliente ou usuário poderá desativar parte ou a totalidade dos nossos cookies. 
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A desativação dos cookies, no entanto, pode afetar a disponibilidade de algumas ferramentas 

e funcionalidades do site, comprometendo seu correto e esperado funcionamento.   

Outra consequência possível é remoção das preferências do usuário que eventualmente 

tiverem sido salvas, prejudicando sua experiência. 

Abaixo poderá ver a lista de cookies utilizada por este site. Nesta lista, encontram-se os 

cookies, sua origem (próprios ou de terceiros) e sua vida útil. 

 

LISTA DE COOKIES 

Um cookie é um pequeno pedaço de dados (arquivo de texto) que um site - quando visitado 

por um usuário - solicita a seu navegador para armazenar em seu dispositivo, para lembrar 

informações sobre você, como sua preferência de idioma ou informações de login. Esses 

cookies são definidos por nós e são chamados de cookies primários.  

Também usamos cookies de terceiros - que são cookies de um domínio diferente do domínio 

do site que você está visitando - para os nossos esforços de publicidade e marketing. Mais 

especificamente, usamos cookies e outras tecnologias de rastreamento para os seguintes fins: 

 

COOKIE FORNECEDOR FUNCIONALIDADE OBJETIVOS PERÍODO 

DE 

EXPIRAÇÃO 

fr Facebook Armazenar e rastrear 

visitas em websites 

Marketing 3 meses 

_fbp Facebook Armazenar e rastrear 

visitas em websites 

Marketing 3 meses 

cookie_consent_level FreePrivacyPolicy Gerado no momento do 

acesso, para os novos 

visitantes que recebem a 

informação do aviso. 

Sessão 2 meses 

cookie_consent_user_accepted FreePrivacyPolicy Gerado no momento do 

acesso, para os novos 

visitantes que recebem a 

informação do aviso. 

Sessão 2 meses 

PHPSESSID Framework 

CodeIgniter 

Este cookie é associado 

ao framework 

CodeIgniter para 

construir aplicações 

baseadas em PHP. 

Normalmente é usado 

para manter um estado 

do usuário durante uma 

sessão do navegador para 

consistência da 

experiência do usuário.                                                  

Sessão  

_gid Google Analytics Para armazenar e contar 

visualizações de página. 

Estatístico 1 dia 
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_ga Google Analytics Para armazenar e contar 

visualizações de página. 

Estatístico 2 anos 

fr Facebook Armazenar e rastrear 

visitas em websites 

Marketing 3 meses 

 
GERENCIANDO COOKIES 
A maioria dos navegadores permite que você se recuse a aceitar cookies e a excluí-los. 

Os métodos para fazer isso variam de navegador para navegador e de versão para versão. 

No entanto, você pode obter informações atualizadas sobre o bloqueio e exclusão de cookies 

por meio destes links: 

 

• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB 

• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-browsing-search-

download-history-firefox?redirectlocale=en-US&redirectslug=Clear+Recent+History 

• Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-

to-delete-cookie-files-in-internet-explorer 

• Apple Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US 

• Microsoft Edge https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-

privacy 

 

LIMITAR RASTREAMENTO DE ANÚNCIOS / NÃO RASTREAR 

Você pode configurar o navegador do seu computador de modo que ele envie um código 

indicando aos sites que você não deseja ser rastreado(a). Essa opção é geralmente conhecida 

como "Não Rastrear" e basta que apenas  desative a opção, conforme alguns links 

exemplificativos: 

 

Para Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/use-

tracking-protection#ie=ie-11 

Para Safari: http://support.apple.com/kb/PH11952 

Para Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/114836 

Para Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-your-

privacy/cookies 

Para Ópera: http://help.opera.com/Windows/12.10/en/notrack.html 

 

Você também pode configurar seus aparelhos mobile para limitar o rastreamento de anúncios 

ou reinicializar seu identificador de anúncios. 

 

Para iOS: https://support.apple.com/en-gb/HT202074 

Para Android: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en 

Para Blackberry: http://global.blackberry.com/en/legal/privacy-policy.html#types-info-d 

Para Windows Phone: https://account.microsoft.com/privacy/ad-

settings/signedout?ru=https:%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-settings 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-browsing-search-download-history-firefox?redirectlocale=en-US&redirectslug=Clear+Recent+History
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-browsing-search-download-history-firefox?redirectlocale=en-US&redirectslug=Clear+Recent+History
https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
_top
_top
http://support.apple.com/kb/PH11952
https://support.google.com/chrome/answer/114836
https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
https://support.apple.com/en-gb/HT202074
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
_top
https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?ru=https:%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-settings
https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?ru=https:%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-settings
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Em caso de dúvidas adicionais sobre este Aviso de Privacidade e/ou outras questões 

relacionadas à proteção de dados pessoais, frente à Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD), nós da MIX CAMPEÃO pedimos a gentileza de entrar em contato com o(a) 

Encarregado(a) pela Proteção de Dados (DPO) –– Larissa Roberta Vieira, por meio do 

endereço de e-mail: dpo@camilo.com.br, diretamente em nosso estabelecimento. E para 

facilitar esse contato, é disponibilizado um Formulário padrão, o qual permitirá o titular de 

dados requisitar e exercer seus direitos de forma mais eficiente e segura. Basta acessá-lo 

na aba “Privacidade” inserida no site https://mixcampeao.com.br, na opção “Solicitação de 

Atendimento”, e aguardar a resposta nos termos da Lei. 
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