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1. INTRODUÇÃO  
 

A Política de COOKIES do Grupo Dahruj tem como principal 

propósito descrever as práticas que são admitidas, com a finalidade de respeitar 

a privacidade de todos os visitantes dos sites do Grupo Dahruj, quais sejam: 

ventuno.com.br, jeepdahrujsp.com.br, hondaforte.com.br, dahrujhonda.com.br, 

forte-fiat.com.br, jeepdahrujcampinas.com.br, audicentercampinas.com.br, 

nissandahruj.com.br e dahrujrentacar.com.br. 

A Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, descreve em seu artigo 5º, 

inciso I, que dado pessoal é todo aquele que se refere a uma pessoa natural 

identificada ou identificável. Em exercício, os dados pessoais permitem 

identificar uma pessoa diretamente ou indiretamente, ou seja, se um dado 

isoladamente não identificar uma pessoa, mas em conjunto com outro dado for 

possível tal identificação, tal dado será pessoal. 

A utilização de COOKIES pelos sites tem 

como principal propósito aperfeiçoar o desempenho ao visitante apresentando-

lhe uma navegação mais personalizada, pois esses COOKIES permitem ao 

Grupo Dahruj entender um pouco mais sobre seus usuários.   

  



 
 

2. O QUE É UM COOKIE?  
 

Um cookie é uma tecnologia que nosso site solicita ao seu navegador para 

armazenar no seu computador ou qualquer outro dispositivo móvel 

eventualmente utilizado, com objetivo de armazenar “tokens” de informação 

(identificador). Esse identificador é usado pelos sites do Grupo Dahruj. A 

utilização dos COOKIES permite que os sites “lembrem” das suas ações e 

preferências ao longo do tempo.   

Importante destacar que os COOKIES não são usados para determinar a 

identidade pessoal de quem está visitando os sites.   

Esses COOKIES são definidos pelo Grupo Dahruj e chamados de 

COOKIES de primeira parte.   

Em determinadas páginas dos sites do Grupo Dahruj, os COOKIES são 

usados para ajudar a rastrear os interesses dos visitantes enquanto estes 

navegam na Internet, para que se possa personalizar mais anúncios relevantes 

e entender o que é importante para o usuário.   

Também são utilizados COOKIES de terceiros - que são COOKIES de um 

domínio diferente do domínio dos sites do Grupo Dahruj - para esforços de 

publicidade e marketing.   

A maioria dos navegadores da Internet aceitam COOKIES; entretanto, os 

usuários podem configurar seus navegadores para recusar certos tipos de 

COOKIES ou COOKIES específicos. Além disso, os usuários podem apagar os 

COOKIES a qualquer momento.   

  



 
 

3. POR QUE OS COOKIES SÃO UTILIZADOS PELO 
GRUPO DAHRUJ?   

 

O Grupo Dahruj utiliza COOKIES para entender melhor o perfil dos seus 

usuários e garantir uma melhor experiência ao visitar os sites ventuno.com.br, 

jeepdahrujsp.com.br, hondaforte.com.br, dahrujhonda.com.br, forte-fiat.com.br, 

jeepdahrujcampinas.com.br, audicentercampinas.com.br, nissandahruj.com.br e 

dahrujrentacar.com.br.    

Alguns COOKIES, por exemplo, têm como objetivo lembrar o idioma de 

sua preferência, para que o usuário não precise efetuar essa escolha a cada 

nova visita. Outro tipo de cookie utilizado pelo Grupo Dahruj, é para ajudar no 

rastreamento de geolocalização. Além disso, os COOKIES permitem que sejam 

oferecidos conteúdos específicos, tais como vídeos no website. Se pode 

empregar o que foi aprendido sobre o seu comportamento do usuário nos 

websites do Grupo Dahruj para oferecer anúncios direcionados em websites de 

terceiros em um esforço para “reapresentar” produtos do Grupo Dahruj.   

  



 
 

4. QUAIS OS TIPOS DE COOKIES QUE UTILIZADOS 

PELO GRUPO DAHRUJ?  

 

COOKIES Primários e COOKIES de Terceiros   

 

São utilizados tanto COOKIES primários quanto COOKIES de terceiros 

nos websites do Grupo Dahruj.   

COOKIES primários são COOKIES emitidos pelos 

domínios ventuno.com.br, jeepdahrujsp.com.br, hondaforte.com.br, 

dahrujhonda.com.br, forte-fiat.com.br, jeepdahrujcampinas.com.br, 

audicentercampinas.com.br, nissandahruj.com.br e dahrujrentacar.com.br, e 

geralmente são utilizados para identificar preferências de idioma e local ou 

facilitar a funcionalidade básica do site.   

COOKIES de terceiros pertencem e são administrados por outras 

empresas, tais como ferramentas de marketing ou provedores de estatísticas. 

Estes COOKIES podem ser necessários para produzir certos formulários, como 

a solicitação de emprego, ou permitir alguma propaganda fora dos websites do 

Grupo Dahruj.   

 

COOKIES da Sessão  

 

COOKIES da sessão são COOKIES temporários e utilizados para lembrar 

dos usuários durante o curso da sua visita aos websites do Grupo Dahruj e eles 

perdem a validade quando o navegador é fechado. 

 

COOKIES Persistentes   

 

COOKIES persistentes são utilizados para lembrar as preferências do 

usuário no website e permanecem no desktop ou dispositivo móvel mesmo 

depois que o seu navegador é fechado ou efetuada uma reinicialização. O Grupo 

Dahruj usa estes COOKIES para analisar o comportamento do usuário e 



 
 

estabelecer padrões, de modo que possa melhorar a funcionalidade dos 

websites para seus visitantes e outros. Estes COOKIES também permitem que 

o Grupo Dahruj possa oferecer   anúncios segmentados e medir a eficácia do site 

e a funcionalidade de tais anúncios.   

 

COOKIES Analíticos  

 

COOKIES analíticos permitem que o Grupo Dahruj analise padrões de 

comportamento dos visitantes na página. A informação é anônima e são 

utilizadas para objetivos estatísticos.   



 
 

5. COMO OS COOKIES SÃO USADOS PARA 

ANÚNCIOS?  

 
COOKIES e tecnologias de anúncios tais como ‘web beacons’, ‘pixels’ e 

‘tags’ de redes de anúncios ajudam o Grupo Dahruj a oferecer anúncios 

relevantes de forma mais eficaz. Eles também ajudam a coletar dados 

consolidados para fins de auditorias, pesquisas e relatórios de desempenho. Os 

pixels permitem que se compreenda e se possa melhorar a oferta de anúncios 

para os usuários, e permitem ainda saber quando determinados anúncios já 

foram apresentados anteriormente. Como alguns navegadores podem requisitar 

anúncios e ‘web beacons’ diretamente de servidores de rede de anúncios, estas 

redes podem visualizar, editar ou configurar seus próprios COOKIES, como se 

o visitante tivesse acessado uma página web do site deles.   

Embora o Grupo Dahruj não utilize COOKIES para criar um perfil do 

comportamento dos seus visitantes de navegação em sites de terceiros, são 

utilizadas informações consolidadas de tais terceiros para mostrar aos usuários 

anúncios relevantes, com base nos seus interesses.    

  



 
 

6. COMO OS COOKIES DE TERCEIROS SÃO 

USADOS PELO GRUPO DAHRUJ?  

 

Para algumas das funções dentro dos websites do Grupo Dahruj , são 

usados fornecedores terceirizados. Estes vídeos ou links (e qualquer outro 

conteúdo de fornecedores terceirizados) podem conter COOKIES de terceiros. 

Desta forma, o Grupo Dahruj recomenda que seus usuários consultem as 

políticas de privacidade destes terceiros nos seus websites para informações 

relativas à sua utilização de COOKIES.  

  



 
 

7. COMO REJEITAR OU APAGAR OS COOKIES?   
 

O usuário pode rejeitar ou bloquear todos ou tipos específicos de 

COOKIES configurados através da sua visita aos websites do Grupo Dahruj ao 

clicar nas preferências de COOKIES. Também podem ser modificadas as 

preferências para websites do Grupo Dahruj e/ou os websites de terceiros 

alterando as configurações do seu navegador.    

O Grupo Dahruj pede para que seus usuários observem que a maioria dos 

navegadores aceitam COOKIES automaticamente. Portanto, se o visitante não 

quiser que COOKIES sejam utilizados, talvez os COOKIES tenham que ser 

apagados ou bloqueados ativamente.    

Se o usuário rejeitar a utilização de COOKIES, ainda assim poderá efetuar 

a visitar nos websites do Grupo Dahruj, mas algumas das funções poderão não 

funcionar corretamente.    

Ao utilizar os websites sem apagar ou rejeitar, o usuário concorda que o 

Grupo Dahruj pode posicionar aqueles COOKIES que não foram apagados ou 

rejeitados nos dispositivos.   

  



 
 

8. ALTERAÇÃO DA POLÍTICA DE COOKIES  
 

 

A presente Política de COOKIES foi atualizada pela última vez 

em 23/12/2021.   

O Grupo Dahruj se dá ao direito de alterar esta Política de COOKIES 

sempre que entender necessário, por isso convida os usuários a visitarem as 

suas políticas frequentemente.   

As alterações e esclarecimentos vão surtir efeito imediatamente após a 

sua publicação no site da empresa.    

  



 
 

 

9. INFORMAÇÕES DE CONTATO  
 

 

Se persistirem dúvidas sobre a esta Política de COOKIES, o Grupo Dahruj 

está disponível através dos contatos abaixo:   

 

 Controlador:  comite@grupodahruj.com.br 

 

Endereço: Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1725, Bairro Vila Leopoldina, 

CEP 05314-000, São Paulo/SP 

 

 DPO/Encarregado dos Dados: Anderson Tavares Brito dos 

Santos, que poderá ser contatado pelo e-mail: dpo@grupodahruj.com.br 

 

 

 
 
 


