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POLÍTICA DE COOKIES
CADIZ
Acreditamos na transparência e honestidade sobre como coletamos e utilizamos dados relativos
a você. A presente Política de Cookies é aplicada a todos os produtos e serviços relacionados a
esta política ou incorporados a ela por referência. Utilizamos cookies e tecnologias semelhantes,
para coletar e utilizar dados como parte de nossos Serviços, conforme definidos na
nossa Política de Privacidade.
Cookies são pequenos arquivos de texto que armazenam por um determinado período de
tempo as atividades do usuário. Cookies armazenam seu histórico de navegação, bem como
logins e senhas. É por causa deles que você pode acessar a sua conta sem precisar sempre digitar
seus dados cadastrais novamente, pois o navegador utiliza os cookies e faz isso por você. Além
de vários aspectos funcionais, os cookies também cumprem um excelente serviço em sistemas
bastante conhecidos como o Google Drive, por exemplo.
Tecnologias usadas
Tipo de tecnologia

Descrição
Um cookie é um pequeno arquivo adicionado ao seu dispositivo ou computador que permite
ativar os recursos e as funcionalidades. Qualquer navegador que acesse nossos sites pode
receber cookies nossos ou de terceiros, como nossos clientes, parceiros ou prestadores de
serviços. Nós ou terceiros também podem colocar cookies em seu navegador quando você
visitar sites que não sejam do site atual e que exibam anúncios ou que hospedem nossos plugins ou tags.

Cookies

Usamos dois tipos de cookies: cookies persistentes e cookies de sessão. Uma cookie
persistente dura além da sessão atual e é usada para muitas finalidades, como reconhecer
você como usuário, facilitando seu retorno e sua interação com nossos serviços sem a
necessidade de entrar novamente na sua conta. Como o cookie persistente permanece no
seu navegador, ele será lido pela empresa sempre que você retornar a um de nossos sites ou
visitar um site de terceiros que utiliza nossos Serviços. Os cookies de sessão duram apenas
até o término da sessão (geralmente, durante a visita a um site ou durante uma sessão do
navegador).

Pixels

Um pixel é uma pequena imagem que pode ser encontrada em páginas da web e em e-mails
e que exige uma chamada (que fornece informações sobre o dispositivo e sobre a visita) aos
nossos servidores para que o pixel apareça nestas páginas da web e em e-mails. Utilizamos
pixels para saber mais sobre suas interações com o conteúdo de e-mails ou da web, por
exemplo, se você interagiu com anúncios ou publicações. Pixels também permitem que nós
e terceiros instalemos cookies no seu navegador.

Armazenamento local

O armazenamento local permite que um site ou aplicativo armazene informações localmente
nos seus dispositivos. O armazenamento local pode ser utilizado para melhorar a experiência
no site, por exemplo, habilitando recursos, lembrando as suas preferências e acelerando a
funcionalidade do site.

Outras tecnologias
semelhantes

Também utilizamos outras tecnologias de rastreamento, como identificadores e marcadores
para publicidade em dispositivos móveis para fins semelhantes, conforme descrito nesta
Política de Cookies.

Nossas tabelas de cookies listam alguns dos cookies usados por nós e terceiros como parte de
nossos Serviços. Observe que essas tabelas podem ser atualizadas de tempos em tempos para
fornecer a você as informações mais recentes.
Como essas tecnologias são utilizadas
Abaixo, descrevemos as maneiras como podemos usar cookies:

Finalidade

Descrição
Utilizamos cookies para reconhecer quando você acessa nossos Serviços.

Autenticação

Quando você entra no site, os cookies nos ajudam a exibir as informações corretas e a
personalizar sua experiência de acordo com as suas configurações.

Segurança

Usamos cookies para tornar a sua interação com nossos serviços mais ágil, mais segura
e para nos ajudar a detectar atividades mal-intencionadas e violações do nosso Contrato
do Usuário.

Preferências,
recursos e serviços

Utilizamos cookies para habilitar a funcionalidade de nossos serviços e fornecer
recursos, estatísticas e conteúdo personalizado. Também usamos essas tecnologias para
lembrar informações sobre seu navegador e suas preferências.

Funcional

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nossos serviços.

Utilizamos cookies para habilitar plugins do site dentro e fora dos sites.
Plugins dentro e fora

Publicidade personalizada

Nossos plug-ins podem ser encontrados no site ou em sites de terceiros, como os sites
de nossos clientes e parceiros. Se você interagir com um plugin, ele utilizará cookies para
identificar você e iniciar sua solicitação.

Os cookies nos ajudam a mostrar publicidade relevante para você, tanto dentro como
fora dos nossos serviços, a medir o desempenho de tais anúncios e a fornecer relatórios
sobre eles. Utilizamos cookies para saber se o conteúdo foi exibido a você ou se alguém
que visualizou um anúncio voltou depois e realizou uma ação (por ex., baixou um
documento técnico ou fez uma compra) em outro site. Do mesmo modo, nossos
parceiros ou prestadores de serviços podem utilizar cookies para determinar se
exibimos um anúncio ou uma publicação, e qual foi o desempenho desse anúncio ou
publicação, ou nos fornece informações sobre como você interagiu com o anúncio.
Também podemos trabalhar com nossos clientes e parceiros para apresentar um
anúncio a você dentro e fora do site, como por exemplo, após você visitar o site ou o
aplicativo de um cliente ou parceiro.

Análise e pesquisa

Cookies nos ajudam a saber mais sobre o desempenho dos nossos serviços e plugins em
diferentes locais. Nós ou nossos prestadores de serviços usamos cookies para entender,
melhorar e pesquisar produtos, recursos e serviços, inclusive enquanto você navega em
nossos sites ou quando acessa o site a partir de outros sites, aplicativos ou dispositivos.
Nós, ou nossos prestadores de serviços, usamos cookies para determinar e analisar o
desempenho de anúncios ou publicações dentro e fora do site e para saber se você
interagiu com nossos sites ou com sites de nossos clientes, conteúdo ou e-mails e
fornecer análises com base nessas interações.
Também usamos cookies para fornecer informações agregadas aos nossos clientes e
parceiros como parte de nossos serviços.
Se você for um usuário do site, mas tiver saído da sua conta em um navegador, o site
pode continuar registrando suas interações com os nossos serviços naquele navegador
por até 30 dias, para gerar análises de utilização dos nossos serviços. Podemos
compartilhar essas análises de forma agregada com nossos clientes.

Além disso, seu navegador ou dispositivo pode ter configurações que permitam a você escolher
se quer definir cookies ou não e excluí-los. Estes controles variam de acordo com o navegador,
e os fabricantes podem, a qualquer momento, alterar as configurações e a forma como
funcionam. A partir de 5 de outubro de 2020, você poderá encontrar nos links abaixo
informações adicionais sobre os controles que navegadores populares oferecem. Determinadas
partes dos Produtos do site poderão não funcionar corretamente se o uso de cookies do

navegador tiver sido desativado. Esteja ciente de que esses controles são diferentes daqueles
oferecidos pelo site.
Internet Explorer.
Firefox.
Safari.
Google Chrome.
Microsoft Edge.
Opera.

