
POLÍTICA DE COOKIES DA WABTEC 
A partir de 3 de dezembro de 2018 

A Wabtec e suas entidades afiliadas (coletivamente “Wabtec”) respeitam a privacidade 
individual e valorizam a confiança de seus clientes, parceiros de negócios e outros. A Wabtec 
está comprometida em manter os mais altos padrões éticos em suas práticas comerciais. 
Consequentemente, a Wabtec adere a compromissos estritos relacionados à coleta, ao uso e à 
divulgação de dados pessoais, de acordo com as leis dos países nos quais a Wabtec opera 
negócios. 

Esta política de cookies ("Política") se aplica a este site ou a qualquer site que inclua um link ou 
referência a esta política ("Site(s)") e descreve o que são cookies, que tipos de cookies são 
colocados no seu dispositivo quando você visita o Site e como eles são utilizados 

Esta política não trata da coleta, uso e divulgação de seus dados pessoais pela Wabtec de um 
modo geral. Para saber mais sobre como a Wabtec lida com suas informações pessoais, consulte 
nosso Política de Privacidade. 

O que são cookies? 

Cookies são pequenos arquivos de texto enviados a ou acessados a partir do seu navegador da 
Web ou do disco rígido do seu computador. Um cookie normalmente contém o nome do domínio 
(local da Internet) do qual o cookie se originou, a "vida útil" do cookie (ou seja, quando ele 
expira) e um número exclusivo gerado aleatoriamente ou identificador semelhante. Um cookie 
também pode conter informações sobre o seu computador, por exemplo, configurações do 
usuário, histórico de navegação e atividades realizadas durante o uso de nossos serviços. 

Por que usamos cookies 

Os cookies nos ajudam a melhorar o Site e sua experiência, personalizando-a, ajudando-nos a 
analisar métricas de uso, técnicas e de navegação, além de detectar e prevenir fraudes. 

Diferentes tipos de cookies que usamos 

Cookies primários e de terceiros 

Cookies primários e cookies de terceiros são tipos diferentes de cookies: 

• Os cookies primários são colocados no seu dispositivo diretamente pela Wabtec. Por exemplo, 
usamos cookies primários para adaptar o site às suas preferências de dispositivo ou idioma e para 
proteger o uso que você faz do site. 

• Os cookies de terceiros são colocados no seu dispositivo pelos nossos parceiros comerciais e 
prestadores de serviços. Por exemplo, usamos cookies de terceiros para analisar o público em 
nosso site. 



Cookies persistentes e de sessão 

Cookies de sessão e cookies persistentes também são tipos diferentes de cookies. 

• Os cookies de sessão duram apenas a partir do momento em que são colocados no seu navegador 
até o momento em que você fecha o navegador. Utilizamos cookies de sessão para uma 
variedade de finalidades, inclusive para saber mais sobre o uso do nosso Site durante uma única 
sessão do navegador e para ajudar você a usar nosso Site com mais eficiência. 

• Os cookies persistentes têm uma vida útil mais longa e não são excluídos automaticamente 
quando você fecha o navegador da Web. Esses tipos de cookies são usados principalmente para 
fins analíticos. 
Como usamos cookies 

Utilizamos cookies para fornecer, proteger e melhorar o Site, inclusive personalizando sua 
experiência e reconhecendo você quando visita o Site. 

Para esses fins, também podemos vincular informações de cookies a outros dados pessoais que 
mantemos sobre você. Quando você visita o site, cookies podem ser configurados no seu 
dispositivo. Os cookies, como todas as tecnologias, podem ser rapidamente substituídos por 
cookies mais seguros e com melhor desempenho.  Para aprender sobre os cookies coletados, 
clique no botão "Opções" no banner "Cookies" localizado na parte superior da página da Web e 
selecione "Saiba mais e faça escolhas sobre as outras informações que coletamos". 

Suas escolhas em relação aos cookies 

Você pode fazer escolhas em relação aos cookies usando várias opções. Observe que as 
alterações feitas nas suas preferências de cookies podem impedir que todo ou parte do nosso site 
funcione conforme o esperado. 

Ferramentas nesta Política de Cookies 

Você pode definir e modificar suas preferências de cookies a qualquer momento ao entrar no 
site, selecionando o banner da ferramenta "Consentimento relativo a cookies", localizado 
na parte superior da página. Você pode selecionar os links de exclusão adequados fornecidos 
nesta Política de Cookies. Se você aceitou a política, mas deseja revogar seu consentimento, 
escolha o link "Preferências de anúncio", no canto inferior direito da sua página da Web, e 
selecione o botão "Retirar consentimento". 

Controles de navegador e dispositivos 

A maioria dos navegadores da Web fornece configurações que permitem aos usuários controlar 
ou rejeitar cookies ou alertar os usuários quando um cookie é colocado no computador deles. O 
procedimento para gerenciar cookies é um pouco diferente para cada navegador da Internet. 
Verifique as etapas específicas na seção "Ajuda” do seu navegador. Como os cookies são 
específicos do navegador, talvez seja necessário gerenciar suas preferências de cookies em todos 
os navegadores da Web que você usa. 



Você também pode rejeitar identificadores de dispositivos ativando a configuração apropriada no 
seu dispositivo móvel, se disponível. O procedimento para gerenciar identificadores de 
dispositivos é um pouco diferente para cada dispositivo. Portanto, verifique as etapas específicas 
na documentação relacionada ao dispositivo que você usa. 

Cookies do Google™ 

Usamos o Google Analytics, que é um serviço do Google que usa cookies e outras tecnologias de 
coleta de dados para reunir informações sobre o uso do site e dos serviços para relatar tendências 
do site. 

Você pode optar por não participar do Google Analytics 
visitando www.google.com/settings/ads ou baixando o complemento do navegador de 
desativação do Google Analytics em https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Atualizações nesta política 

Reservamo-nos o direito de atualizar esta Política de Cookies de tempos em tempos, a fim de 
refletir quaisquer alterações feitas em nossos Sites ou cumprir com as alterações em nossas 
obrigações legais e/ou regulamentares. Publicaremos a versão revisada no Site, com uma data de 
revisão atualizada. .Ao continuar a usar nosso Site 30 dias depois que tais revisões entrarem em 
vigor, consideraremos que você aceitou e concordou com as revisões e que irá cumpri-las. 

Contato 

Se você tiver alguma dúvida ou quiser saber mais sobre as práticas de cookies da Wabtec e esta 
Política, entre em contato conosco: 

Wabtec Corporation 
Attn: Privacy Officer 
Endereço: 1001 Air Brake Avenue 
Wilmerding, PA 15148 - USA 
Telefone: +1 412-825-1000 
E-mail:  

	


