
POLÍTICA DE COOKIES - ATIVO

Utilizamos cookies para personalizar sua experiência em nosso site. Criamos

esta Política para que você entenda como eles afetam sua navegação e

possa fazer escolhas conscientes de sua utilização. Caso não concorde com

o  uso  de  Cookies  da  forma  apresentada,  você  poderá:   ajustar  as

configurações  de seu navegador de internet  para não permitir  o  uso de

Cookies. Lembramos que desabilitar o uso de Cookies poderá impactar sua

experiência ao navegar no site.

Para quaisquer questões ou dúvidas sobre esta Política, você poderá entrar

em contato pelo e- mail: privacidade@ativo.com

2. O que são Cookies?

Um Cookie é um pequeno arquivo de texto que um site armazena no seu

computador, telefone ou outro dispositivo e que contém informações sobre

a sua navegação nesse site.  Os Cookies são necessários  para facilitar  e

simplificar as pesquisas do usuário e não danificam o seu computador.

3. Para que servem os Cookies?

Os  Cookies  são  uma  parte  essencial  do  funcionamento  deste  site.  A

principal  finalidade  dos  nossos  Cookies  é  melhorar  a  experiência  de

navegação  do usuário.  Por  exemplo,  eles são utilizados  para  lembrar  as

suas preferências (idioma, país, etc.) durante a navegação e futuras visitas.

As informações coletadas pelos Cookies também nos permitem melhorar o

site,  estimando  números  e  padrões  de  uso,  a  adequação  do  site  aos

interesses individuais dos usuários, pesquisas mais rápidas etc.

4. Quais cookies nós utilizamos e por quê?

Quando utilizamos cookies em nosso Site, podemos classificá-los conforme

as seguintes categorias:

• Os cookies "estritamente necessários"  são necessários para que o Site

funcione e não podem ser desligados em nossos sistemas. Eles geralmente

são definidos apenas em resposta a ações feitas por você que equivalem a

uma solicitação de serviços, como definir suas preferências de privacidade,

fazer login ou preencher formulários.



•Os  cookies  de  analytics  e  performance  nos  permitem  acompanhar  as

análises contando visitas e fontes de tráfego para que possamos medir e

melhorar o desempenho do nosso Site. Eles podem ser definidos por nós ou

por  provedores  de  terceiros  (por  exemplo,  Google  analytics  e  Facebook

analytics) para nos ajudar a saber quais páginas ou vídeos são os mais e

menos populares e ver como os visitantes navegam pelo Site.

• Os cookies de funcionalidades permitem que o site forneça funcionalidade

e personalização aprimoradas com base na sua interação com o Site, para

lembrar, por exemplo, o seu idioma ou região. Eles podem ser definidos por

nós  ou  por  provedores  de  terceiros,  como  o  Admanager,  cujos  serviços

adicionamos às nossas páginas.

• Os cookies de personalização e publicidade podem ser definidos em nosso
site por nossos parceiros de publicidade, como o Google Admanager. Eles
podem ser  usados  por  essas  empresas  para construir  um perfil  de seus
interesses e mostrar anúncios relevantes em outros sites.

5. Quem utiliza a informação armazenada nos Cookies?

As informações armazenadas nos Cookies do nosso site são exclusivamente

utilizadas por nós, com exceção daqueles identificados como “cookies de

terceiros”, os quais são utilizados e administrados por entidades externas,

prestadoras de serviços solicitados por nós, para melhorarmos os nossos

serviços  e  a  experiência  de  navegação  do  usuário  no  nosso  site.  Estes

"cookies de terceiros" são, sobretudo, utilizados para a obtenção de acesso

a estatísticas e para garantir a realização das operações de pagamento. 

6. Quanto tempo os cookies permanecerão no meu dispositivo?

O tempo que os cookies permanecerão no seu dispositivo dependerá se é

um  cookie  "permanente"  ou  "de  sessão".  Um  cookie  permanente  será

armazenado por um navegador da Web e permanecerá válido até a data de

validade definida, a menos que seja excluído por você antes da data de

validade. Um cookie de sessão, por outro lado, expirará no final da sessão

web, quando o navegador da Web estiver fechado.

7. É possível controlar ou excluir Cookies?

Você pode restringir, bloquear ou eliminar os Cookies deste site a qualquer

momento nas configurações do seu navegador, seguindo os passos abaixo

indicados. Embora as configurações sejam diferentes em cada navegador,



Cookies  são  normalmente  configurados  no  menu  "Preferências"  ou

"Ferramentas".  Informações  detalhadas  sobre  como  fazê-lo  podem  ser

encontradas em http://www.aboutcookies.org/

Gerenciamento das análises de cookies

Você pode optar por ter sua atividade de navegação anônima dentro de

sites  com  cookies  analíticos.  Nós  contamos  com  alguns  prestadores  de

serviços  e  você  pode aprender mais  sobre  as  políticas  de privacidade e

como optar por não receber os cookies por meio dos links abaixo:  - Google

admanager: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pt-BR

-  Google  Analytics:  https://support.google.com/analytics/answer/2838718?

hl=pt-BR

- Facebook analytics: https://www.facebook.com/policy.php

Botões de mídias sociais

Usamos  os  "botões  sociais"  para  permitir  que  os  nossos  usuários

compartilhem ou marquem páginas da web. São botões de sites terceiros de

mídias sociais, e que podem registrar informações sobre suas atividades na

internet, incluindo este site. Por favor, reveja os respectivos termos de uso e

políticas de privacidade desses sites para entender exatamente como eles

usam  suas  informações,  como  optar  por  não  receber  ou  excluir  tais

informações.

Serviços externos da web

Às vezes, nós usamos serviços externos da web neste site para exibir os

conteúdos  das  páginas.  Por  exemplo:  exibir  imagens,  mostrar  vídeos  ou

enquetes.  Assim  como  acontece  com  os  botões  sociais,  não  podemos

impedir que esses sites ou domínios externos coletem informações sobre o

uso deste conteúdo.

Comunicações por e-mail

Nós também podemos usar tecnologias de rastreamento para determinar se

você leu, clicou, ou encaminhou determinadas comunicações de e-mail que

enviamos  a  você.  Desta  forma,  conseguimos fazer  nossas  comunicações

mais  úteis  e  interessantes.  Se  você  não  quer  que  nós  façamos  essa
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verificação,  você precisará cancelar  a  sua inscrição,  uma vez que não é

possível enviar esses e-mails sem o rastreamento. Assinantes registrados

podem atualizar  suas  preferências de comunicação a qualquer  momento

entrando em contato conosco. Você também pode cancelar sua inscrição

seguindo as instruções das comunicações de e-mail  individuais que você

recebe.

Alterações neste Aviso de Cookies

Podemos modificar ou alterar este Aviso de Cookies de tempos em tempos,

a nosso critério. Quando fizermos alterações neste aviso, vamos alterar a

data de revisão no topo desta página. O Aviso de Cookies modificado ou

complementado vigorará a partir da data de revisão. Nós recomendamos

que você revise periodicamente este Aviso para ficar informado sobre como

estamos utilizando os cookies.


