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POLÍTICA DE COOKIES E TECNOLOGIAS SEMELHANTES
Cookies e trackers, o que são?
Os trackers são ferramentas que permitem que o comportamento do usuário na internet seja
analisado sob alguns aspectos, e os cookies são um dos tipos de trackers. Ou seja, os cookies
coletam informações sobre seus hábitos de navegação para tornar a publicidade relevante para
você e seus interesses.
Em outras palavras, cookies são pequenos arquivos de texto armazenados no seu computador ou
dispositivo, conforme seu acesso ao site que são utilizados para garantir a eficiência do site, além
de coletar informações como características, preferências e qualidade das informações veiculadas
de quem está navegando.
Não compartilhamos esses dados com terceiros, além daqueles responsáveis pelos próprios
cookies. A lei afirma que podemos armazená-los em seu dispositivo se eles forem estritamente
necessários para o funcionamento deste site. Para todos os outros tipos, precisamos de sua
permissão.
Quais são as suas finalidades?
O uso de cookies nos permite te oferecer uma melhor experiência em nossos serviços. Se você
bloquear cookies em nosso site, não garantimos o correto desempenho de todas as
funcionalidades, e talvez você não consiga acessar determinadas áreas e/ou páginas.
Quais são os tipos de Cookies usados por nós?
Usamos diferentes tipos de cookies.
● Cookies necessários: Esses cookies são necessários para nos permitir operar o site. Eles
tornam o site utilizável ao habilitar funções essenciais como navegação de página e acesso
a áreas seguras do site. O site não pode funcionar corretamente sem esses cookies. Em
resumo, eles são necessários para o funcionamento de serviços que você solicitou.
● Cookies de preferência: Esses cookies lembram as escolhas que você faz para melhorar sua
experiência, ou seja, sua função é lembrar informações que mudam a forma como o site se
comporta, como seu idioma preferido ou a região em que você está. Ele lembra das
escolhas que você faz, como seu nome de usuário e características pessoais. Esses cookies
também podem ser usados para lembrar as alterações feitas no tamanho do texto, fontes
e outras partes das páginas da web que você pode personalizar. As informações que esses
cookies coletam podem ser anônimas e não podem rastrear sua atividade de navegação
em outros sites.
● Cookies de desempenho: usamos essas informações para manter, operar e melhorar o
nosso site. Eles nos ajudam a garantir que estamos entregando informações que você
considera interessantes, além de nos informar como você usa nossos serviços. Através
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desta categoria de cookies conseguimos saber quais páginas você acessa com mais
frequência e se você tem recebido mensagens de erro de nossas páginas. Também
podemos obter informações sobre nossos e-mails de newsletter ou outras comunicações
que enviamos a você, incluindo se você o abriu ou encaminhou seu conteúdo. Importante
lembrar que estes cookies coletam apenas informações anônimas.
● Cookies de marketing e estatística: Usamos esses cookies para fornecer anúncios que
podem ser relevantes para você e seus interesses, incluindo publicidade com base em
interesses. Observe que terceiros também podem usar cookies, sobre os quais não temos
controle. Com eles, registramos quantas vezes você recebeu um determinado anúncio e,
com isso, podemos garantir que o mesmo anúncio não seja exibido para você
repetidamente, além de nos ajudar a medir sua eficácia. Para os cookies de estatística,
conseguimos saber quais páginas você acessa com mais frequência e se você tem recebido
mensagens de erro de nossas páginas.
Com exceção dos cookies necessários, todos os outros expiram após o período máximo de doze
meses.
A proScore compartilha estes dados com alguém?
Não compartilhamos esses dados com terceiros, além daqueles responsáveis pelos próprios
cookies, quando são de publicidade.
Posso desabilitá-los?
Com exceção dos cookies necessários, é possível ajustá-los nas configurações de navegador para
serem desabilitados ou deletados. Se você quiser saber quais cookies estão instalados no seu
dispositivo, ou se deseja excluí-los ou restringi-los, use a configuração do seu navegador. Lembrese que algumas páginas ou serviços podem não funcionar corretamente caso você opte por
desabilitá-los.
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