
POLÍTICA DE COOKIES

Essa política informa os usuários sobre as tecnologias que ajudam este site a oferecer

uma melhor experiência para o usuário e auxilia no alcance das finalidades descritas

na Política de Privacidade.

O QUE É UM COOKIE?

Cookies são pequenos arquivos de texto, que são baixadas no seu dispositivo quando

você visita um site. Estas informações podem ser sobre você, as suas preferências ou

sobre o seu dispositivo. Os cookies podem ter diferentes objetivos, como permitir que

você navegue entre as páginas com eficiência, lembrando suas preferências ou ainda,

fornecendo estatísticas de utilização e/ou para fins de publicidade.

Uma vez que respeitamos a sua privacidade, você, como usuário, pode optar por não

permitir alguns tipos de cookies. Ao clicar nos cabeçalhos das diferentes categorias

você poderá alterar as nossas configurações predefinidas. No entanto, o bloqueio de

alguns tipos de cookies, pode afetar a sua experiência no website e os serviços que

podemos oferecer.

DESATIVANDO OS COOKIES DIRETAMENTE EM SEU NAVEGADOR

Se desejar restringir ou bloquear a captação de cookies definidos por este site ou por

qualquer outro site, você pode desativar ou excluir os cookies e outras

formas/tecnologias de coleta nas configurações do seu navegador e nas configurações

do sistema operacional do seu dispositivo.

A função ‘Ajuda’ do seu navegador deve informar como. É importante que você esteja

ciente que, se o acesso for limitado por você ou dependendo da limpeza e

configuração de cookies, os sites ou alguns de seus recursos ou funcionalidades

poderão não funcionar da maneira mais benéfica e você poderá não desfrutar de

publicidade personalizada em diferentes sites.



COOKIES QUE USAMOS

COOKIES NECESSÁRIOS: Estes tipos de cookies são essenciais para permitir que

você navegue pelo site, utilize seus recursos e para que o site funcione normalmente,

proporcionando mais segurança em sua navegação. Esses cookies não reúnem

informações sobre você, que possam ser usadas para marketing ou memorizar por

onde navegou na internet.

COOKIES ANALÍTICOS/ESTATÍSTICOS: Estes tipos de cookies coletam informações

sobre como os usuários navegam pelo site e nos ajudam a saber quais as páginas

mais visitadas, por exemplo. Esses cookies não coletam informações que identificam

um usuário. As informações coletadas por esse tipo de cookies são anônimas.

COOKIES DE MARKETING: Estes tipos de cookies são atribuídos a partir do nosso

site pelos nossos parceiros de publicidade. Essas informações são utilizadas para

fazer segmentação de audiência e oferecer os perfis selecionados a parceiros

comerciais, para que estes ofereçam produtos, serviços e anúncios que sejam mais

adequados a seu interesse dentro e fora do site da VERHAW. Assim, podem ser

utilizados por essas empresas para construir um perfil dos seus interesses e mostrar

anúncios relevantes em outros sites que não estão sob nosso controle.

COOKIES FUNCIONAIS: Esses cookies coletam dados para lembrar as escolhas que

os usuários fazem e para melhorar e proporcionar uma experiência mais

personalizada. É importante destacar que os “Cookies” funcionais coletam dados não

identificáveis.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Após ler atentamente esta Política de Cookies, você, usuário, declara estar de acordo

com todas as suas disposições.



A VERHAW se reserva o direito de alterar a presente Política, quando for necessário,

ficando os usuários responsáveis por consultar regularmente o presente instrumento, a

fim de verificar se concordam ou não com as alterações realizadas.

Data da última alteração da Política de Cookies: 16 de novembro de 2021.


