Política de Cookies
Introdução
Nesta política utilizamos o termo “cookies” em consonância com as diretrizes
da Diretiva da União Europeia sobre privacidade em comunicações eletrônicas, que é
aceita e utilizada mundialmente.
O que são cookies?
Cookies são pequenos arquivos que são inseridos no seu navegador (Chrome,
Mozilla, Internet Explorer etc.) ou dispositivo móvel, que permitem ativar funcionalidades
através da coleta de informações básicas sobre você ou seu dispositivo. Informamos,
então, que fazemos uso de cookies em nosso site.
A inserção de cookies permitirá o site a reconhecer o seu dispositivo em uma
próxima visita, agilizando, dessa forma, a navegação. Adotamos o termo “cookies” nesta
política para fazer referência a todos os arquivos que recolhem informações com a
finalidade de “memorizar” as ações do usuário ou suas preferências.
A qualquer momento o usuário pode, através do seu navegador de internet
(browser), optar por ser notificado sobre a recepção de cookies, bem como recusar a
entrada deles no seu sistema.

Fonte: Abraji.

Qual a finalidade dos cookies?
Os cookies são utilizados para auxiliar a estabelecer a utilidade, o interesse e
o nível de aproveitamento dos sites de modo a possibilitar uma navegação mais rápida,
eficiente e intuitiva, afastando-se a necessidade de inserir repetidamente as mesmas
informações por parte do usuário.
Quais tipos de cookies coletamos?

Cookies estritamente necessários
Estes cookies são necessários para que o website funcione e que recursos
essenciais sejam explorados, por isso não podem ser desabilitados pelos usuários.
Normalmente, eles só são configurados em resposta a ações levadas a cabo por si e que
correspondem a uma solicitação de serviços, tais como: definir as suas preferências de
privacidade; iniciar sessão ou preencher formulários.
Conforme explicaremos melhor abaixo, é possível configurar o seu
navegador para bloquear ou alertá-lo(a) sobre esses cookies, mas algumas partes do
website não funcionarão adequadamente. Ressaltamos que estes cookies não
armazenam qualquer informação pessoal identificável.

Cookies de análise:
•

De funcionalidade

Permitem que o site forneça uma funcionalidade e personalização
melhoradas. Podem ser estabelecidos pela Mendez ou por fornecedores externos, cujos
serviços adicionamos à nossa página.
Caso não aceite esses cookies, algumas destas funcionalidades, ou mesmo
todas, elas poderão não atuar corretamente.
•

De desempenho

São cookies que nos permitem estimar visitas e fontes de tráfego para que
possamos medir e melhorar o desempenho do nosso website. Eles nos ajudam a saber
quais são as páginas mais e menos populares e a ver como os usuários se movimentam
pelo website.
Todas as informações recolhidas por estes cookies são agregadas e, por
conseguinte, anônimas. Caso não permita estes cookies, não saberemos quando visitou
o nosso site.
Cookies de marketing
•

De publicidade

Estes cookies podem ser inseridos através do nosso site pelos nossos
parceiros de publicidade. Podem ser usados por essas empresas para construir um perfil
sobre os seus interesses e mostrar-lhe anúncios relevantes em outros websites.
Não armazenam diretamente informações pessoais, porém são baseados na
identificação exclusiva do seu navegador e dispositivo de internet. Se não permitir estes
cookies, terá menos publicidade direcionada.

•

De redes sociais

Estes cookies são estabelecidos por uma série de serviços de redes sociais
que adicionamos ao website para permitir que possa partilhar o nosso conteúdo com os
seus amigos e conhecidos. Eles são capazes de rastrear a sua navegação por outros
websites e criar um perfil sobre os seus interesses. Isso pode afetar o conteúdo e as
mensagens que vê noutros websites que visita. Se não permitir estes cookies, talvez não
consiga usar ou ver essas ferramentas de partilha.
➢ Como recusar ou desabilitar cookies?
Todos os browsers permitem ao usuário aceitar, recusar ou desabilitar
cookies, especificamente através da seleção das definições apropriadas no respectivo
navegador. Configure os cookies no menu "opções" ou "preferências" do seu browser ou
instale um plug-in que realize essa funcionalidade.

Assim, o usuário pode escolher recusar ou desabilitar todos ou tipos
específicos de cookies configurados ao clicar nas “preferências” de cookies no nosso
website.
Importante pontuar que a maioria dos navegadores aceitam cookies
automaticamente, por isso caso não deseje que cookies sejam utilizados, é necessário
rejeitar ou desabilitá-los ativamente.
Se optar por recusar a utilização de cookies, avisamos que alguns recursos da
nossa plataforma podem não funcionar adequadamente.
Você pode acessar tutoriais sobre o tema diretamente nos links abaixo:
✓ Se você usa o Internet Explorer.
✓ Se você usa o Firefox.
✓ Se você usa o Safari.
✓ Se você usa o Google Chrome.
Consentimento para tratamento de cookies. Quando é necessário?
Nos casos em que os cookies forem de publicidade, nós iremos pedir seu
consentimento na sua primeira visita à plataforma (considerada a partir de cada
dispositivo que utilizar).
Em se tratando de cookies estritamente necessários, estes, como o próprio
nome indica, precisam estar ativados para funcionamento da plataforma.
Os cookies de análise, tais como de desempenho ou funcionalidade, por sua
vez, tratamos com base no legítimo interesse, dando a você a opção de solicitar a não
utilização deles posteriormente (opt-out).
Proteção de dados pessoais
Prezamos muito a minimização do uso de dados pessoais e o respeito à
legislação nacional (LGPD) e internacional (GDPR) sobre proteção de dados. Por este
motivo, não coletamos ou tratamos dados pessoais sem sua ciência ou consentimento,
quando necessário.

Segurança das Informações
A segurança de suas informações pessoais é importante para nós. Levandose em consideração a natureza, o escopo, o contexto e os objetivos do processamento
de informações pessoais, bem como os riscos para indivíduos com probabilidade e
gravidade variadas, implementamos medidas técnicas e organizacionais desenvolvidas
para proteger a segurança de informações pessoais.
Por isso, nos esforçamos para utilizar medidas comercialmente aceitáveis
desenvolvidas para proteger dados pessoais, porém ressaltamos que nenhum método de
transmissão pela Internet ou método de armazenamento eletrônico é absolutamente
seguro.
Como falar conosco sobre a nossa Política de Cookies?
Estamos comprometidos em proteger a sua privacidade. Em caso de
eventuais dúvidas sobre a nossa Política de Cookies, entre em contato com o nosso
Encarregado (DPO) por meio do seguinte contato:
Encarregado

(DPO):

Rafael

Maciel

Sociedade

de

Advogados.

Telefone: (62) 3924-2996.
E-mail: encarregado@pimentasmendez.com.br.

Mais informações
Visite a página www.allaboutcookies.org para entender mais sobre como
rejeitar ou desabilitar cookies, assim como para obter informações adicionais sobre o
funcionamento dos mesmos.
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