POLÍTICA DE USO DE COOKIES E TERMO DE
CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE SEUS DADOS
PESSOAIS
O QUE SÃO COOKIES:
Ao utilizar nosso website são armazenados cookies em seu computador,
que nos permitem melhorar a sua experiência de navegação.
Os cookies são pequenos arquivos que se alojam no disco rígido do
dispositivo do usuário quando este acessa determinado site ou aplicativo com a
finalidade de armazenamento de informações e preferências de navegação,
suscetíveis de desativação caso não se deseje mais compartilhar tais dados.
Usamos essas informações para melhorar e personalizar sua
experiência de navegação e para análises e métricas sobre nossos visitantes,
tanto neste site como em outras mídias.
QUAIS DADOS SÃO COLETADOS ATRAVÉS DOS COOKIES E WEB
BEACONS:
Essas tecnologias podem coletar informações como: o endereço IP
(Internet Protocol), o ISP (Internet Service Provider, como o Hotmail, Yahoo,
UOL ou outros), o browser que utilizou ao visitar o nosso website (como o
Internet Explorer ou o Firefox), o tempo visita e as páginas visitadas dentro do
nosso website.
QUAIS TIPOS DE COOKIES E OUTRAS TECNOLOGIAS
SEMELHANTES NÓS USAMOS E PARA QUAIS FINALIDADES:
Utilizamos os seguintes tipos de cookies e tecnologias de rastreamento
para as finalidades abaixo listadas:
Cookies Proprietários – são cookies definidos por nós, ou em nosso nome, e
usados em nossas plataformas digitais;
Cookies de Terceiros – são cookies definidos por terceiros, utilizados fora ou
dentro dos ambientes das nossas plataformas digitais, que podem ter acesso
aos dados do seu dispositivo, mas não podem coletar seu nome, informações
de contato ou outras informações pessoais, a menos que você decida divulgar
seus dados.
Cookies Estritamente Necessários – Estes cookies são essenciais para nossas
plataformas digitais funcionem e não podem ser desabilitados em nossos
sistemas. Esses cookies são geralmente configurados em resposta a

determinadas ações e que correspondem a uma solicitação de serviços, tais
como definir as suas preferências de privacidade, fazer login ou preencher
formulários. Você pode configurar o seu navegador para bloquear ou alertá-los
sobre esses cookies, mas algumas partes das plataformas digitais não
funcionarão devidamente. Esses cookies normalmente não armazenam dados
pessoais.
Cookies de Desempenho (Analíticos) – Os cookies de desempenho nos
permitem contabilizar visitas e fontes de tráfego, para que possamos mensurar
e melhorar o desempenho de nossas plataformas digitais. Eles nos ajudam a
entender como os nossos websites estão sendo utilizados, quais sites são os
mais ou menos populares e como as pessoas navegam pelas plataformas.
Todas as informações coletadas por esse tipo de cookies são agregadas, o que
significa que não conseguimos identificá-lo individualmente. Se você não
permitir estes cookies, não saberemos quando visitou nossas plataformas. Em
alguns casos, esses cookies podem ser enviados a nossos terceiros
prestadores de serviços para nos auxiliarem a gerenciar essas análises.
O nosso site utiliza os cookies Google Analytics. As informações coletadas por
esses cookies serão transferidas e armazenadas pelo Google em servidores
nos EUA.
O Google opera de forma independente da nossa empresa, possuindo sua
própria política de privacidade, também compatível com as leis de proteção de
dados, disponível em: https://policies.google.com/privacy?hl=pt-BR.
Você também pode impedir que o Google colete e processe dados criados por
Cookies e relacionados ao seu uso das Plataformas Digitais (incluindo seu
endereço IP) baixando e instalando o respectivo plug-in do navegador de sua
preferência: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pt.
Cookies de Funcionalidade – Estes Cookies permitem que a plataforma digital
ofereça funcionalidades aperfeiçoadas e personalizadas. Eles podem ser
configurados por nós ou por fornecedores externos (Terceiros), cujos serviços
nós agregamos às nossas páginas. Ao não permitir estes Cookies, algumas
destas funcionalidades, ou mesmo todas, podem não atuar corretamente.
Cookies de Publicidade (Direcionamento) – Os cookies de direcionamento,
também conhecidos como cookies de publicidade, podem ser configurados por
meio das nossas plataforma digitais e pelos nossos parceiros de publicidade.
Eles podem ser usados por essas empresas para criar um perfil de seus
interesses e otimizar anúncios relevantes em outros websites. Esses cookies
não armazenam informações pessoais diretamente, mas se baseiam
exclusivamente na identificação de seu navegador e dispositivo de internet. Ao

restringir esses cookies, você terá contato com menos publicidade direcionada,
mas não significa que não será impactado por outras publicidades.
Cookies de Redes (Mídias) Sociais – Estes cookies são configurados por uma
série de serviços de mídia social que adicionamos às nossas plataformas
digitais (tais como Facebook, Twitter, LinkedIn) para permitir que você possa
compartilhar o nosso conteúdo com amigos e colegas em suas redes sociais.
Esses cookies são capazes de rastrear o seu navegador por outros websites e
criar um perfil sobre os seus interesses. Isso poderá afetar o conteúdo e as
mensagens que você vê em outros websites que você visita. Ao não permitir
estes cookies, talvez não consiga usar ou ver essas ferramentas e/ou
conteúdos compartilhados em redes sociais.
COMO CONTROLAR E ELIMINAR OS COOKIES:
Você pode modificar ou recusar a coleta de informações por meio de
cookies ou outras tecnologias de rastreamento, gerenciando ativamente as
configurações de seu navegador ou dispositivo móvel.
Para tanto, siga as instruções fornecidas pelo seu navegador
(normalmente encontradas no setor “Help”, “Tools” ou “Edit”). No entanto,
esteja ciente de que, se você recusar ou desativar cookies, você poderá perder
algumas das funcionalidades do site.
Além disso, a desativação de um cookie ou de uma categoria de cookies
não elimina o cookie do seu navegador; você mesmo terá que fazer isso a
partir do seu navegador.
Se você recusar, suas informações não serão rastreadas quando você
visitar nosso website. Um único cookie será usado em seu navegador para
lembrar sua preferência de não ser rastreado.
DO CONSENTIMENTO:
Ao continuar a navegação sem restringir os cookies utilizados pelo
nosso website você está consentindo com o tratamento de suas informações.
Com o que você estará consentindo:
E-mail Marketing: Envio de campanhas de marketing institucional, newsletter,
desenvolvimento de marca e divulgação de eventos.
Lançamentos: Oferta de produtos e serviços, por meio físico ou digital, como
display de banners de publicidade em portais de terceiros, entre outras
atividades.
Registro de Produtos e Ativação de Funcionalidades: Registro de produtos e
ativação de funcionalidade de aparelhos conectados, como geolocalização,

entre outras funcionalidades necessárias para sua utilização.
Para mais informações, acesse nossa Política de Privacidade.
CONTATO:
Os responsáveis pelo tratamento dos seus Dados Pessoais e
gerenciamento dos Cookies são:
DPO: CRISTIANE KLAUS
E- MAIL lgpdonlinecontabilidade@gmail.com
TELEFONE 51-3711-1156 - Ramal: 218
Para que você possa se comunicar conosco ou esclarecer dúvidas
acerca de questões envolvendo os seus dados pessoais ou esta Política de
Cookies, você pode entrar em contato com a nossa equipe.
MODIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COOKIES:
Essa Política de Privacidade pode passar por atualizações, de acordo
com a legislação aplicável, a qualquer tempo. Desta forma, recomendamos
visitar periodicamente esta página para que você tenha conhecimento sobre as
modificações. Se não concordar com as alterações, você deve interromper
imediatamente o uso do website e pode utilizar os canais de contato para
apresentar pedidos do seu interesse e exercer seus direitos.

