
 

POLÍTICA DE COOKIES 

1. O QUE É UM COOKIE? 

Cookies são pequenos arquivos de texto que são baixados de um site em seu computador ao 
acessar determinadas páginas da web ou blogs, através do navegador, ocupando um espaço de 
memória mínima e não prejudicial ao computador. 

Os cookies permitem a essa página, entre outras coisas, armazenar e recuperar informação 
sobre os seus hábitos de navegação e, de acordo com a informação que contenha e do modo 
como você usa seu computador, podem ser utilizadas para lhe reconhecer. Assim, permitem 
uma navegação mais rápida e eficiente, eliminando a necessidade de introduzir repetidamente 
as mesmas informações. 

Contudo, os cookies, retendo apenas aquelas relacionadas com as preferências do usuário. 

Os cookies associam-se ao navegador, não à pessoa, por isso os dados armazenados são de 
caráter técnico, estatístico, preferências pessoais, personalização de conteúdo. Desta forma, 
não contêm nenhum tipo de informação pessoal específica e não costumam armazenar 
informações sensíveis sobre você, como cartões de crédito ou dados bancários, fotografias, 
informações pessoais etc. 

A maioria dos navegadores aceita como padrão os cookies e todos os browsers permitem ao 
utilizador aceitar, recusar ou apagar cookies, nomeadamente através da seleção das definições 
apropriadas no respetivo navegador. Você pode configurar os cookies no menu “opções” ou 
“preferências” do seu browser, ou até mesmo através da aplicação que disponibilizamos ao 
acessar nosso site. 

2. ACEITAÇÃO DE COOKIES: REGULAMENTAÇÃO VIGENTE 

Ao acessar este site informamos a você a utilização de cookies, dando-lhe a opção de aceitar 
expressamente e de ter acesso a mais informações, através desta Política de Cookies. 

Você deve saber que, no caso de continuar navegando, você está dando seu consentimento 
para a utilização de cookies. Mas, em qualquer momento, pode mudar de opinião e bloquear a 
sua utilização através de seu navegador, ou através do Cookiebot. 

Para sua total tranquilidade, este site está em conformidade com o estipulado na Lei Geral de 
Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).  

3. COOKIES UTILIZADOS EM NOSSO SITE 

Em nosso site, utilizamos os seguintes cookies: 

Cookies essenciais: São aqueles essenciais para acessar a áreas específicas do nosso site. 
Assim, é possível a navegação e utilização das aplicações do site como, por exemplo, acesso às 
áreas seguras com o login do usuário. Sem estes cookies, os serviços que o exijam não podem 
ser prestados. 

Cookies analíticos: Estes cookies são utilizados para efeitos de criação e análise de 
estatísticas, no sentido de melhorar o funcionamento do website e fornecer uma experiência 
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aprimorada para o usuário. Isto permite-nos fornecer uma experiência de alta qualidade ao 
personalizar a nossa oferta e rapidamente identificar e corrigir quaisquer problemas que 
surjam. Por exemplo, usamos cookies de desempenho para saber quais as páginas mais 
populares, entender como nossos visitantes usam nossos sites, permitindo melhorar a maneira 
como apresentamos o conteúdo para você, ou para determinar a razão de algumas páginas 
estarem a receber mensagens de erro. Baseado na utilização do site, podemos também utilizar 
estes cookies para destacar artigos ou serviços do site que pensamos ser do interesse dos 
usuários. Estes cookies são utilizados apenas para efeitos de criação e análise estatística, sem 
nunca recolher informação de carácter pessoal. De qualquer forma, eles também podem ser 
usados sem o seu consentimento. Porém, você pode bloqueá-los modificando as configurações 
do seu navegador. 

Cookies de funcionalidade – Os cookies de funcionalidade permitem que você navegue por 
nossos sites e utilize suas funcionalidades, salve informação sobre escolhas que você tiver 
feito, e adapta os sites às suas necessidades. Por exemplo, os cookies evitam digitar o nome 
do utilizador cada vez que acesse o site, de modo que lembram de dados que você informou 
ou salvar seu idioma preferido. Em resumo, os cookies de funcionalidade guardam as 
preferências do usuário relativamente à utilização do site, de forma que não seja necessário 
voltar a configurar o site cada vez que o visita. 

Cookies de publicidade – Servem para direcionar a publicidade em função dos interesses de 
cada usuário e do número de visitas que realizou, direcionando as campanhas publicitárias 
considerando os gostos dos usuários, além de limitar o número de vezes da exibição do 
anúncio. Estes cookies ajudam a medir a eficácia da publicidade. 

Informamos abaixo os cookies específicos coletados em nosso site que, visando confiabilidade 
e transparência, você possa entender melhor sua navegação: 

a) Google Analytics: Utilizamos Google Analytics para entender como as nossas campanhas de 
mídia funcionam e como você interage com o nosso website de modo a melhorar a experiência 
do usuário. (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) 

b) Google Adwords Conversion: Os cookies de rastreamento Google Adwords Conversion fazem 
com que possamos entender se você completa certas ações no nosso website depois de você 
ter visualizado ou clicado em algum dos nossos anúncios providenciados através do Google. 
(https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en) 

c) Google Remarketing: O Google utiliza este cookie para entender qual o conteúdo que você 
acessou nos nossos websites, de modo que eles possam prover anúncios baseados no 
conteúdo com que você interagiu no nosso website e para que possam prover anúncios 
direcionados em outros websites parceiros. (https://support.google.com/ads/answer/
2662922?hl=en) 

d) Facebook: O Facebook ajuda você a se manter em contato com a sua rede através do seu 
site/aplicativo móvel. Nós tornamos mais fácil o compartilhamento de conteúdo de interesse 
no Facebook e algumas vezes podemos apresentar alguns anúncios direcionados baseados na 
sua interação no nosso website. (https://en-gb.facebook.com/help/568137493302217) 

e) YouTube: Nós incorporamos vídeos ou inserimos links para vídeos no YouTube no nosso 
website. Como resultado, quando você visita uma página com conteúdo incorporado ou com 
link para YouTube, você poderá receber cookies do YouTube. (https://support.google.com/ads/
answer/2662922?hl=en-GB) 

4. ALTERAÇÕES A ESTA POLÍTICA DE COOKIES 

A EDATALINK pode alterar esta declaração de política de cookies conforme necessário. Se 
forem feitas alterações na política, observe que pode levar até 30 dias úteis para que novas 
práticas de privacidade sejam implementadas. Verifique esta página periodicamente se você 
quiser monitorar as alterações. 

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en


7. FALE CONOSCO 

Obrigado por ler nossa Política de Cookies. Se tiver dúvidas com relação à esta Política, ou 
qualquer solicitação ou informação relativas a utilização dos cookies em nosso site, entre em 
contato através do e-mail: lgpd@edatalink.com.br  


