POLÍTICA DE USO DOS COOKIES

O QUE SÃO COOKIES?
Esses cookies que estamos falando não são aqueles biscoitos americanos deliciosos, mas são
muito bons também. Cookies são arquivos ou informações que podem ser armazenadas em
seus dispositivos quando você visita os websites ou utiliza os serviços on-line. Sempre que o seu
navegador estiver assim configurado, utilizaremos este recurso.
Os cookies utilizados neste site têm como finalidade identificar as tendências de navegação do
usuário, buscando aprimorar e personalizar seus acessos futuros, tais como, páginas navegadas
ou links clicados. Quaisquer dos cookies utilizados não são usados para executar programas em
seu dispositivo, tampouco possibilitam a infecção de seu dispositivo com vírus ou programas
maliciosos.
Os cookies utilizados pela L. Marquezzo compreendem os seguintes tipos:
Cookies estritamente necessários: permitem o acesso e a navegação na Plataforma. Esses
cookies são essenciais para o acesso à Plataforma e utilização dos seus recursos;
Cookies de funcionalidade: nos permite memorizar as preferências dos usuários (por exemplo,
login, idioma, região que se encontra etc.);
Cookies de desempenho: nos deixa analisar a forma de uso (por exemplo, o tipo de
equipamento utilizado, horário e tempo de acesso, o que foi clicado, eventuais mensagens de
erro etc.) e melhorar o desempenho da Plataforma. As informações que podem ser coletadas
são agregadas e analisadas de forma anônima;
Cookies de publicidade comportamental: permitem direcionar informações e ofertas de
produtos e serviços relevantes aos usuários e medem a eficácia de campanhas;

Cookies de terceiros: em algumas partes da Plataforma, você poderá utilizar os serviços de
terceiros, incluindo a possibilidade de compartilhamento de publicações em redes sociais como
o Facebook, Twitter e Google+. Conforme divulgado nesta Política de Privacidade, nós não nos
responsabilizamos nem controlamos os cookies utilizados por esses serviços e recomendamos
que você se informe a respeito antes de compartilhar qualquer publicação.
E NÃO É PERIGOSO TER MINHAS INFORMAÇÕES ARMAZENADAS?

Não é perigoso. Todas as suas informações coletadas em nosso site, como número de conta,
senhas e outras, são protegidas por nosso sistema de segurança certificado.
COMO MANTEMOS OS SEUS DADOS PESSOAIS SEGUROS?
Qualquer dado pessoal em posse da L. Marquezzo será armazenado de acordo com os mais
rígidos padrões de segurança adotados pelo mercado, o que inclui a adoção de medidas como:
•

Proteção contra acesso não autorizado;

•

Acesso restrito de pessoas ao local onde são armazenadas as informações pessoais;

•

Adotar procedimentos para que agentes, funcionários internos ou parceiros externos
que realizarem o tratamento de dados pessoais se comprometam a manter o sigilo
absoluto das informações, adotando as melhores práticas para manuseio destes dados,
conforme determinado nas políticas e procedimentos corporativos;

•

Além dos esforços técnicos, a L. Marquezzo também adota medidas institucionais
visando a proteção de dados pessoais, de modo que mantém programa de governança e
privacidade aplicado às suas atividades e estrutura de governança, constantemente
atualizado.

Nenhuma transmissão de informações é totalmente segura, pois sempre estará suscetível à
ocorrência de falhas técnicas, malwares e/ou ações similares. Nesse sentido, a L. Marquezzo
adota os melhores esforços para preservar a sua privacidade e proteger os seus dados pessoais.
LINKS PARA OUTROS SITES
Este site contém links para outros websites. Não somos responsáveis pelas práticas de
privacidade ou pelo conteúdo desses outros sites.
Os visitantes devem verificar as declarações de política de privacidade desses outros sites para
entender suas políticas. É responsabilidade do usuário manter suas informações pessoais
privadas e confidenciais. Todo o domínio não pode rastrear sua atividade de navegação nesses
outros sites.
COMO FAÇO PARA DESATIVAR OS COOKIES?
Todos os navegadores permitem ao usuário aceitar, recusar ou apagar cookies. É possível
desativar os cookies por meio das preferências do seu navegador ou dispositivo. Lembre-se, no
entanto, que sem eles sua navegação pode se tornar limitada e algumas funcionalidades dos
sites podem ficar comprometidas.

A SUA PRIVACIDADE É MUITO IMPORTANTE PARA A EQUIPE L. MARQUEZZO.

