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POLÍTICA DE COOKIES 

Utilizamos cookies para melhorar o desempenho e a sua experiência 
como utilizador no nosso site. Esta política tem como objetivo descrever 

as práticas que seguimos para respeitar a privacidade de todos os 
visitantes do nosso site 

USO DE COOKIES 

O QUE SÃO COOKIES? 

Cookies são arquivos criados pelos sites que você visita. Eles tornam sua experiência on-line mais 
fácil, economizando informações de navegação. Com os cookies, os sites podem manter você 
conectado, lembrar suas preferências do site e fornecer conteúdo relevante localmente. 

EXISTEM DOIS TIPOS DE COOKIES: 

• Cookies primários: criados pelo site que você acessa. O site é exibido na barra de endereços; 

• Cookies de terceiros: criados por outros sites. Esses sites possuem uma parte do conteúdo, 
como anúncios ou imagens, que você vê na página da Web que acessa. 

COMO UTILIZAMOS OS COOKIES 

Os Cookies e outros identificadores anônimos (como, por exemplo, endereços IP) são utilizados 
para coletarmos informações para nossa equipe técnica, administrativa e principalmente para 
melhorar a sua experiência na navegação de nossos endereços eletrônicos. Os cookies são 
categorizados conforme abaixo: 

• Cookies de sessão: são arquivos temporários que são utilizados para que os sites reconheçam 
o usuário, sem que seja considerado novo acesso cada vez que exista uma visita nova ao site 
que já foi visitado; 

• Cookies de autenticação: servem para reconhecer um determinado usuário, possibilitando o 
acesso e utilização dos sites e/ou portais com conteúdo e/ou serviços restritos e proporcionando 
experiências de navegação mais personalizadas; 

• Cookies de segurança: são utilizados para ativar recursos de segurança dos sites, com a 
finalidade de auxiliar o monitoramento e/ou detecção de atividades maliciosas ou vedadas por 
esta Política de Privacidade, bem como de proteger as informações do usuário do acesso por 
terceiros não autorizados; 

• Cookies de pesquisa, análise e desempenho: a finalidade deste tipo de cookie é ajudar a 
entender o desempenho dos sites, medir a audiência dos sites, verificar os hábitos de navegação 
dos usuários nos sites; 

• Cookies de segmentação: estão ligados aos serviços prestados por terceiros, tais como, por 
exemplo, botões de “Like” e botões de “Compartilhar” contidos em outros sites e não os sites 
da PrudenSys Tecnologia. O terceiro fornece esses serviços por reconhecer que você visitou 
nosso site, mas de maneira nenhuma se confunde com a PrudenSys Tecnologia em si. 

Em relação aos cookies acima mencionados, você pode controlar se serão usados ou não (vide 
tópico abaixo “Como Desativar os Cookies”), mas seu bloqueio pode nos impedir de oferecer 
alguns serviços ou prejudicar a boa navegação junto aos nossos sites. 



COMO DESATIVAR OS COOKIES 

Os cookies praticados pelos portais da PrudenSys Tecnologia são seguros e necessários à boa 
utilização das ferramentas e opções oferecidas pelo site. Contudo, você pode optar por desativar 
os cookies de duas formas: 

• Desabilitando o compartilhamento em seu próprio navegador, função que normalmente está 
presente nas “Opções” ou no menu “Preferências”; 

• Realizando navegação anônima, de forma que os cookies e identificadores anônimos serão 
excluídos após a visita ao site. 

No entanto, a PrudenSys Tecnologia adverte que, em caso de desativação de cookies, alguns 
serviços poderão ser prejudicados ou inacessíveis, se você escolher não compartilhar seus dados 
de acesso ou informações pessoais. 

FALE CONOSCO 

Se você tiver dúvidas ou reclamações sobre esta Política de Privacidade ou sobre as práticas de 
processamento de informações da PrudenSys Tecnologia, contate-nos pela nossa central de 
atendimento no e-mail: atendimento@prudensys.com.br. 

 


