Política de Cookie
Ebiquity e suas subsidiárias (inclusive de Ebiquity Plc, Faulkner Media Management, Stratigent LLC)
("Ebiquity" ou "Nós") usam cookies em todos os nossos sites para melhorar o desempenho e
experiência do usuário.
O que são Cookies?
Cookies são pequenos arquivos de texto que um website pode colocar no seu computador quando
você visitá-lo ou uma página específica sobre ele. Um cookie é como um cartão de identidade, é
exclusivo para o seu computador e só podem ser lidos pelo servidor que deu a você.
Os cookies desempenham funções diferentes. Eles podem nos ajudar a lembrar do seu nome de
utilizador e preferências pessoais, fornecer uma análise sobre como certas páginas e links estão
trabalhando ou até mesmo permitir que um website mostre o conteúdo que ele acredita ser relevante
para você.
Cookies, por si só, não nos dizem o seu endereço de e-mail ou outras informações pessoais a menos
que você opte por nos fornecer essas informações.
Que tipos de Cookies Ebiquity e suas subsidiárias usam?
Cookies de Desempenho


Coleta de dados anônimos sobre como os visitantes utilizam um website; eles não podem
rastrear os usuários e são usados apenas para melhorar a forma como um website funciona.

Cookies de Funcionalidade


Podem lembrar de nomes de usuário, preferências de idioma e regiões.

Cookies de Sessão


Estes são temporários. Eles permitem aos operadores de websites conectar as ações de um
usuário durante uma sessão do navegador. A sessão do navegador é iniciada quando um
usuário abre a janela do navegador e termina quando o usuário fecha a janela do navegador.
Quando você fecha o navegador, todos os cookies de sessão são eliminados.

Como eu posso desativar os Cookies?
Se você quiser controlar quais cookies você aceita, você pode configurar seu navegador para aceitar
todos os cookies ou para alertá-lo cada vez que um cookie é oferecido por um servidor de websites.
A maioria dos navegadores aceita cookies automaticamente, você pode definir a opção de seu
navegador para que você não receba cookies e você também pode apagar os cookies existentes no
seu navegador. Você vai descobrir que certas partes do website não funcionam corretamente se
você recusar os cookies.

Contrato de Usuário
Ao continuar utilizando o nosso site, você concorda com a colocação de cookies no seu dispositivo.
Se você optar por não receber nossos cookies, não poderemos garantir que sua experiência será tão
gratificante, como seria de outra forma.

