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DEFINIÇÃO

Cookies são arquivos de texto que armazenam
pequenos pedaços de dados em seu computador ou
dispositivo móvel, toda vez que você acessa um site.
Eles aprimoram a sua experiência como usuário, em
virtude

de

reconhecerem

os

visitantes

e

memorizarem as informações relevantes que tornam
o uso do site mais conveniente para o usuário.
O responsável por memorizar os cookies no disco
rígido é o navegador do usuário, visando ocupar o
mínimo

possível

de

espaço

de

memória,

sem

comprometer o computador.
Nenhuma

informação

pessoal

particular

é

armazenada pelos cookies, e grande parte delas são
deletadas do disco rígido após a finalização da
sessão do navegador (cookies de sessão).

Em conformidade com legislação vigente que versa
sobre privacidade e proteção de dados, ao acessar
este site pormenorizamos o uso de cookies, dando a
opção de anuir expressamente e de acessar mais
informações por meio desta Política de Cookies.
É cabível destacar que, ao continuar navagando em
nosso site, você estará consentindo para a utilização
de cookies. Contudo, pode mudar de ideia a qualquer
momento e bloquear a utilização através de seu
navegador.

ANUÊNCIA

TIPOS DE
COOKIES

A fim de assegurar uma melhor experiência para o
usuário deste site, utilizamos cookies próprios e de
terceiros.
Cookies necessários:

usados para coletar os

dados referentes ao hábito de navegação e
armazenar os dados analíticos referentes ao
acesso da plataforma. Sendo assim, os cookies
necessários serão ativados todas as vezes que
você acessar o nosso site;
Cookies de estatística: O Brotto Campelo se limita
a utilizar cookies meramente estatísticos, que
podem ser usados para coletar informações sobre
o seu uso do Site e tornar o Site mais fácil de usar.
O uso dos cookies analíticos inclui, mas não se
limita a distinguir usuários e entender padrões
gerais de uso do Site. Usamos essas informações
de forma agregada para melhorar a forma como
nosso Site funciona. Importante informar que a
coleta e o reporte da informação é feita de forma
anônima.
Cookies de Google Ads: cookies provenientes da
plataforma de anúncios do Googles, com sede
nos

Estados

unidos,

n.º

1600,

Amphitheatre

Parkway, Mountain View, ca94043. No exercício
dessas

atividades,

são

usados

cookies

que

armazenam informações, como endereço IP do
usuário,

que

serão

transmitidas,

tratadas

e

armazenadas pelo Google, de acordo com o
estabelecido

no

https://policies.google.com/technologies/cookies.

Todos os cookies, incluindo os de terceiros,
poderão ser rejeitados, bem como qualquer um
dos cookies que já se encontram em seu
dispositivo. O uso de cookies no navegador

GESTÃO E
RECUSA DO USO
DE COOKIES

pode ser regulado pelo usuário, cabendo a ele
recusar e alterá-los a qualquer tempo.
Dessa forma, cabe ao usuário adequar a
configuração

de

cada

navegador

nos

computadores que acessar, pois é lá que os
cookies serão associados.

GOOGLE CHROME - HTTPS://SUPPORT.GOOGLE.COM/CHROME/ANSWER/95647?HL=PT-BR

INTERNET EXPLORER - HTTPS://SUPPORT.MICROSOFT.COM/PTBR/HELP/17442/WINDOWS-INTERNET-EXPLORER-DELETE-MANAGE-COOKIES#IE=IE-10

MOZILLA FIREFOX - HTTPS://SUPPORT.MOZILLA.ORG/PT-BR/KB/ATIVE-E-DESATIVE-OSCOOKIES-QUE-OS-SITES-USAM

APPLE SAFARI - HTTPS://SUPPORT.APPLE.COM/PT-BR/HT201265

Entre em contato através do e-mail privacidade@brottocampelo.adv.br
em caso de dúvida sobre privacidade e proteção dos Dados ou para
exercer os direitos postulados como titular dos dados que foram
compartilhados ao Brotto Campelo.

