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1. INTRODUÇÃO 

 
I. RIEDI & CIA. LTDA., (I. RIEDI) pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida 

Independência, nº 1729, Centro, CEP 85950-000, na cidade de Palotina, estado do Paraná, inscrita 

no CNPJ nº 77.856.995/0001-11, é uma empresa fundada em 1955, líder no mercado em seu 

ramo de atuação, comercializando produtos em grande parte do estado do Paraná com tecnologia 

e excelência no comércio de insumos agrícolas, assistência técnica, exportação de cereais, entre 

outros.  

 

Desde sua fundação, a I. RIEDI tem atuado com a missão de estar amplamente atenta e 

adequada às mudanças do mercado e das inovações que podem ser oferecidas para garantir maior 

produtividade ao produtor rural.  

 

Assim, visando a manutenção de sua excelência, a I. RIEDI institui a presente Política de 

Cookies (“Política”) para evidenciar o seu compromisso com a privacidade e proteção de dados 

pessoais de todos aqueles que se relaciona.   

 

2. OBJETIVO 

 
A presente Política, elaborada e direcionada ao usuário, tem como objetivo demonstrar como são 

tratados os dados de navegação quando o usuário acessar o website da I. RIEDI.  

 
Em caso de dúvidas e outras demandas relativas aos seus Dados Pessoais, entre em contato com o 

nosso Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais através do canal disponibilizado no final 

deste documento.  

 
Ademais, recomenda-se periódica visita a esta página para conferir atualizações e revisões que 

podem ser feitas ao presente documento. 

 
3. A TECNOLOGIA DE COOKIES 

 

Para compreensão desta Política, define-se cookies como a tecnologia que armazena as 

informações de navegação dos usuários em pequenos arquivos, permitindo que sejam 

memorizados os dados de acesso ao website da I. RIEDI. 
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Com essa tecnologia, as informações coletadas podem ser utilizadas para direcionar novos 

produtos e anúncios que estejam em conformidade com os interesses dos usuários, melhorando o 

acesso a esta plataforma e garantindo uma experiência personalizada, por intermédio da coleta de 

estatísticas no uso do website.  

  

4. OS COOKIES UTILIZADOS  

 

Os principais tipos de cookies utilizados são: necessários, de desempenho, funcionais e de 

marketing.   

 

a) COOKIES NECESSÁRIOS: 

 
O uso dos cookies necessários são aqueles essenciais para o funcionamento correto do website. 

Esse tipo de cookies pode ser desativado, caso o usuário prefira, mas isso poderá ocasionar em 

limitações para o funcionamento da plataforma. Os Cookies necessários utilizados são:  

 

Nome do Cookie Propósito Validade/Vencimento 

Coleta dados 

pessoais ou 

identifica o 

usuário? 

CONSENT 

Usado para detectar se o 

visitante aceitou a 

categoria de marketing no 

banner do cookie. Este 

cookie é necessário para a 

conformidade com GDPR 

do site. 

2 anos. Sim. 

CookieConsent 

armazena o estado de 

consentimento do cookie 

do usuário para o domínio 

atual. 

1 ano. Sim. 

wordpress_test_cookie 

Usado para verificar se o 

navegador do usuário 

suporta cookies. 

Por seção. Sim. 

 

b) COOKIES DE DESEMPENHO:  
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Os cookies de desempenho são aqueles que coletam informações sobre como os visitantes usam 

determinado serviço, possibilitando melhorar o modo como o website é utilizado, tanto na 

questão de seu conteúdo como pela funcionalidade. As informações coletadas por esses cookies 

ficam anônimas, agregadas e utilizadas somente para melhorar o funcionamento da plataforma. 

Dos cookies de desempenho são utilizados: 

 

Nome do Cookie Propósito Validade/Vencimento 

Coleta dados 

pessoais ou 

identifica o 

usuário? 

_ga 

Registra um ID exclusivo 

que é usado para gerar 

dados estatísticos sobre 

como o visitante usa o 

site. 

2 anos. Sim. 

_gat 

usado pelo Google 

Analytics para limitar a 

taxa de solicitação. 

1 dia. Sim. 

_gid 

Registra um ID exclusivo 

que é usado para gerar 

dados estatísticos sobre 

como o visitante usa o 

site. 

1 dia. Sim. 

Collect 

Usado para enviar dados 

ao Google Analytics sobre 

o dispositivo e o 

comportamento do 

visitante. Rastreia o 

visitante em todos os 

dispositivos e canais de 

marketing. 

Por seção. Sim. 

 

c) COOKIES DE MARKETING: 

Os cookies de marketing são aqueles que combinados com informações do navegador e ID 

exclusivo do usuário, servem para a utilização para fins de publicidade direcionada e servindo 

para entregar ao usuário às publicidades mais aliadas às suas preferências de consumo, para 

que o Usuário não precise se deparar com propagandas e oferecimento de serviços que não 

atendem ao que se procura. Dos cookies de marketing são utilizados: 
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Nome do Cookie Propósito Validade/Vencimento 

Coleta dados 

pessoais ou 

identifica o 

usuário? 

common/cavalry_endpoi

nt.php 

Coleta dados sobre o 

comportamento do 

visitante de vários sites, a 

fim de apresentar anúncios 

mais relevantes - Isso 

também permite que o site 

limite o número de vezes 

que são exibidos o mesmo 

anúncio. 

Por seção (Session). Sim. 

VISITOR_INFO1_LIVE 

Estima a largura de banda 

dos usuários em páginas 

com vídeos integrados do 

YouTube. 

179 dias. Sim. 

YSC 

Registra um ID exclusivo 

para manter estatísticas de 

quais vídeos do YouTube o 

usuário visualizou. 

Por seção (Session). Sim. 

yt.innertube::nextId 

Registra um ID exclusivo 

para manter estatísticas de 

quais vídeos do YouTube o 

usuário visualizou. 

Persistência (Persistent). Sim. 

yt.innertube::requests 

Registra um ID exclusivo 

para manter estatísticas de 

quais vídeos do YouTube o 

usuário visualizou. 

Persistência (Persistent). Sim. 

ytidb::LAST_RESULT_E

NTRY_KEY 

Armazena as preferências 

do player de vídeo do 

usuário usando o vídeo 

incorporado do YouTube. 

Persistência (Persistent). Sim. 

yt-remote-cast-

available 

Armazena as preferências 

do player de vídeo do 

usuário usando o vídeo 

incorporado do YouTube. 

Por seção (Session). Sim. 

yt-remote-cast-

installed 

Armazena as preferências 

do player de vídeo do 

usuário usando o vídeo 

Por seção (Session). Sim. 
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incorporado do YouTube. 

yt-remote-connected-

devices 

Armazena as preferências 

do player de vídeo do 

usuário usando o vídeo 

incorporado do YouTube. 

Persistência (Persistent). Sim. 

yt-remote-device-id 

Armazena as preferências 

do player de vídeo do 

usuário usando o vídeo 

incorporado do YouTube. 

Persistência (Persistent). Sim. 

yt-remote-fast-check-

period 

Armazena as preferências 

do player de vídeo do 

usuário usando o vídeo 

incorporado do YouTube. 

Por seção (Session). Sim. 

yt-remote-Por Seção 

(Session)-app 

Armazena as preferências 

do player de vídeo do 

usuário usando o vídeo 

incorporado do YouTube. 

Por seção (Session). Sim. 

yt-remote-Por Seção 

(Session)-name 

Armazena as preferências 

do player de vídeo do 

usuário usando o vídeo 

incorporado do YouTube. 

Por seção (Session). Sim. 

 

5. COMO GERENCIAR OS COOKIES 

 

 Para o bom funcionamento da plataforma, o uso de cookies pode ser essencial. mas há 

meios de realizar o gerenciamento dos cookies conforme escolha do usuário;  

 Há, de acordo com o navegador utilizado, opção de gerenciar essa tecnologia por meio das 

configurações de privacidade; 

 Há a possibilidade de os cookies deixarem de ser armazenados logo que o usuário fecha a 

página, principalmente, quando utilizado o website pelo “Modo de Navegação Anônima” do 

navegador que oferecer esta modalidade.  

 

6. CONTATE NOSSO ENCARREGADO 

 

Desejando obter informações ou exercer os seus direitos garantidos pela Lei Geral de Proteção de 

Dados, entre em contato com o nosso Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais: 

 
Sr. Marco Andrei Turmena Magnoni 

privacidade@iriedi.com.br 
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Caso deseje entrar em contato por meios físicos, encaminhe a correspondência para o seguinte 

endereço: 

 

Sede Administrativa, Rodovia BR  467, S/N, KM 109.3, Edifício 1, Canadá 

- Cascavel – PR | CEP: 85.813-450 

 
7. HISTÓRICO DAS REVISÕES E CONTROLE DE VERSÕES 

 

Data da elaboração Data da revisão atual Elaborador/Aprovador Versão 

04.03.2022 04.03.2022 

Comitê Interno de 

Privacidade e Proteção 

de Dados 

V.01 

 

 

 


