Politica de Cookies

Este site usa cookies, próprios ou de terceiros, para melhorar seus serviços e operações, além de
otimizar as experiências do usuários. Portanto, entendemos que, aceitando em continuar navegando
ou se registrando / instalando o aplicativo ou serviço correspondente e não desativar os
cookies,aceita estar satisfeito com o uso deles. O objetivo desta política é ajudá-lo a entender o uso
de cookies, o objetivo dos cookies usados e as opções disponíveis para gerenciá-los.
1.

O QUE SÃO COOKIES?

Cookies são arquivos baixados no computador do usuário para coletar dados, essenciais para o bom
funcionamento das páginas da web ou aplicativos, oferecendo vantagens ao usuário, facilitando a
navegação e a usabilidade dos mesmos e que podem ser atualizados e recuperados pelo site
responsável por sua instalação.
Os cookies podem ser lidos apenas pelo serviço ou aplicativo que os emitiu e, em nenhum caso, são
arquivos executáveis, nem podem ser propagados ou conter um vírus. Da mesma forma, os próprios
cookies utilizados neste site, não coletam dados pessoais dos usuários (nomes, sobrenomes,
endereço, dados bancários ou qualquer outro). Além disso, para melhorar sua privacidade, o
endereço IP foi criptografado, mantendo um registro deles, para que, dessa forma, as informações
obtidas através do serviço de cookies utilizado, sejam exclusivamente estatísticas e totalmente
anônimo
Além disso, este site usa o serviço Google Analytics, que tratará as informações sobre como o
aplicativo e / ou serviços são utilizados, com o único objetivo de nos fornecer os relatórios das
atividades.
Para mais informações, você pode consultar o Centro de Privacidade de cada uma das ferramentas
analíticas:
. Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=en
As informações geradas pelos cookies sobre o uso do site serão transmitidas e armazenadas
diretamente pelo Google. Se você deseja negar permissão para o tratamento estatístico de dados ou
informações com o Google Analytics, pode desativar este serviço sem problemas.
Para fazer isso, siga este link: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=es
2.

TIPOS DE COOKIES USADOS

Os cookies utilizados são:
De acordo com a entidade que os administra: o Cookies próprios: são cookies enviados ao
equipamento terminal do usuário à partir de um computador ou domínio gerenciado pelo aplicativo
e do qual o serviço solicitado pelo usuário é fornecido.
Cookies de terceiros: são cookies enviados ao equipamento terminal do usuário a partir de um
computador ou domínio gerenciado ou não pelo grupo, sendo um terceiro que trata os dados obtidos
através de cookies.

De acordo com o período de tempo, eles permanecem ativados no equipamento terminal: o Cookies
de sessão: são cookies projetados para coletar e armazenar dados enquanto o usuário acessa uma
página da web ou aplicativo. Eles são usados para armazenar informações que são apenas de
interesse para manter para a prestação do serviço solicitado pelo usuário em uma única ocasião.

Cookies persistentes: são cookies nos quais os dados ainda são armazenados no terminal que podem
ser acessados e processados durante um período definido pelo grupo e que podem variar de alguns
minutos a vários anos.
Dependendo da finalidade para a qual os dados são obtidos através de processamentos dos mesmos:
os Cookies técnicos são aqueles que permitem ao usuário navegar por uma página da web,
plataforma ou aplicativo e a usar as diferentes opções ou serviços que existem nele.
Cookies de personalização: são aqueles que permitem ao usuário acessar os serviços com algumas
características gerais predefinidas, com base em uma série de critérios no terminal do usuário (por
exemplo, o idioma, o tipo de navegador através do qual o usuário acessa o serviço, a configuração
regional de onde você acessa o serviço etc.).

Cookies de análise: são aqueles que permitem o monitoramento e a análise do comportamento dos
usuários dos sites aos quais estão vinculados. As informações coletadas através deste tipo de
cookies que são utilizadas na medição da atividade dos sites, aplicativos ou plataformas e na
elaboração de perfis de navegação dos usuários desses sites, a fim de introduzir melhorias com base
na análise de os dados de uso criados pelos usuários do serviço.
Cookies publicitários: são aqueles que permitem o gerenciamento, da maneira mais eficiente
possível, dos espaços de publicidade que, quando apropriado, forem incluídos em uma página web,
aplicativo ou plataforma a partir da qual o serviço solicitado é fornecido, com base em critérios
como conteúdo editado ou a frequência com que os anúncios são exibidos. Este site não integra
cookies deste tipo nos serviços web fornecidos ao usuário.
Cookies publicitários comportamentais: são aqueles que permitem o gerenciamento, da maneira
mais eficiente possível, dos espaços publicitários que, quando apropriados, foram incluídos em uma
página Web, aplicativo ou plataforma a partir da qual o serviço solicitado é fornecido. Esses cookies
armazenam informações sobre o comportamento dos usuários, obtido através da observação
contínua de seus hábitos de navegação, o que permite o desenvolvimento de um perfil específico
para exibir anúncios com base nele. Este site não integra cookies deste tipo nos serviços web
fornecidos ao usuário.

3. CONFIGURAÇÃO DOS COOKIES
Pode-se desativar o uso de cookies quando julgar apropriado através das opções de configuração /
ajuste do seu navegador, para poder bloquear, restringir, desativar ou excluir a aceitação de cookies.
No entanto, lembramos que, no caso de decidir alterar a configuração dos cookies, o serviço
fornecido pelos diferentes sites do grupo poderão ser parcial ou totalmente afetados.
Nós fornecemos links para os suportes dos principais navegadores da web no mercado, nos quais
podem-se consultar como alterar a configuração de cookies: . Windows Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies

. Firefox:
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

4. REVISÃO DA POLÍTICA DE COOKIES
Uma revisão da Política de Cookies será realizada anualmente, a menos que hajam requisitos
regulamentares ou outros que tornem necessário adaptar a Política com uma periodicidade menor.
Portanto, os usuários são aconselhados a verificar seu conteúdo periodicamente.

