Política de Cookies
Esta Política de Cookies é um documento complementar à Política de Privacidade da Tutti Odonto,
razão social Agility Clinica Odontológica Ltda, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n.º
31.191.032/0001-45 disponível em nossa página, no endereço: contato@tuttiodonto.com.br.
Aqui você encontrará informações claras e objetivas quanto ao que são, quais utilizamos, qual
papel desempenham e como configurar os cookies que utilizamos para melhorar a sua experiência
em nos visitar.
Assim, as informações inseridas nesta Política tem como principal objetivo dar aos nossos
visitantes informações de forma clara e transparente, cumprindo com o nosso dever de informação
e com o seu direito à clareza no tratamento dos dados que poderemos coletar.

1. O que são Cookies?
Cookies são pequenos arquivos de texto que são guardados em seu computador ou outro
dispositivo que você esteja utilizando, eles aparecem quando você navega pela internet, visitando
sites ou utilizam aplicativos diversos. Importante informar que os meios digitais de comunicação
são conhecidos como "plataformas".
Por isso, a nossa plataforma armazena e recupera os dados sobre a sua navegação, melhorando a
sua experiência como usuário.
E isso é feito pelos cookies, os quais têm informações sobre a sua navegação em nossas páginas e
retêm apenas informações relacionadas às suas preferências.
Esses cookies não coletam dados pessoais e também não coletam dados pessoais sensíveis.
O seu navegador (Internet Explorer, Google Chrome, etc) armazena os cookies na memória do
aparelho que está utilizando, ocupando um espaço mínimo e que não afeta o desempenho do seu
dispositivo.
Normalmente, a maior parte das informações coletadas pelos cookies são apagadas assim que você
sai da página.
1.1 Tipos de Cookies
Os cookies podem ser:
Quanto ao tempo de vida
Se refere ao tempo que os cookies permanecem no seu dispositivo. Eles podem durar poucos
instantes, mas também podem permanecer até que você os exclua.
Quanto ao proprietário
Se refere a quem estabeleceu quais os tipos de cookies serão utilizados e quais informações
coletarão. O site que você está acessando pode ter definido os cookies, mas também pode conter
anúncios, imagens ou conteúdos de sites diferentes, e assim serão cookies de terceiros.
Quanto à finalidade
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Se relaciona ao motivo da coleta de cookies e ao que eles farão com os dados capturados. Eles
podem agir com fins de publicidade, de funcionamento ou mesmo acessibilidade.

2. Por que usamos cookies?
Utilizamos cookies em nossa plataforma a fim de melhorar a sua experiência de uso, tornando tudo
mais fácil e personalizado e até mais relevante para o que você está buscando, usando para isso o
seu comportamento de navegação.
Os cookies participam deste processo armazenando, lendo e executando dados para cumprir com
esse propósito.

3. Que tipo de cookies utilizamos?
É importante lembrar que você pode gerenciar a permissão concedida para cada Cookie em seu
navegador.
A seguir, listamos alguns cookies que podem ser utilizados nesta plataforma.
1. cookies de Sessão. Eles permanecem no seu dispositivo até que você feche o navegador. Servem
principalmente para manter você conectado a sessão que foi iniciado no site.
2. cookies Persistentes. São utilizados para lembrar suas preferências do website e permanecem no
seu desktop ou dispositivo móvel mesmo depois de você fechar o seu navegador ou efetuar uma
reinicialização.
3. cookies de funcionalidade. São os cookies que permitem que os nossos sites lembrem escolhas
que você fez durante a navegação. Por exemplo, podemos armazenar informações sobre a sua
localização geográfica em um cookie para mostrar sempre um site localizado para a sua área
específica.
4. cookies de publicidade. Direcionam a publicidade adequada às suas preferências de navegação,
de forma a direcionar as campanhas publicitárias tendo em conta seu gosto pessoal, sendo que,
além disso, limitam a quantidade de vezes que vê o anúncio, ajudando a medir a eficácia da
publicidade e o sucesso da organização na plataforma.

4. Gerenciamento dos cookies
A instalação dos cookies está sujeita ao seu consentimento. Apesar da maioria dos navegadores ser
configurada para aceitar cookies de forma automática, você pode rever suas permissões a qualquer
tempo, de forma a bloquear, aceitar ou ativar notificações para quando cookies forem enviados ao
seu dispositivo.
Será requerido o seu consentimento na primeira vez que você acessar nossa plataforma. Apenas
após a sua aceitação é que eles serão ativados.
Você pode configurar o seu navegador a fim de garantir suas preferências em como os cookies são
definidos e usados na navegação, além de permitir limpar cookies e dados de navegação. Seu
navegador também pode ter configurações que permitem gerenciar cookies site por site.
Os navegadores também possibilitam excluir cookies existentes, permitir ou bloquear todos os
cookies e definir preferências de cookies para sites. Ao usar uma janela anônima o histórico de
sites visitados ou os cookies no dispositivo não ficam salvos, sendo apagados logo que você fecha
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a janela anônima.
Por isso, consulte as "configurações" do seu navegador para uma melhor experiência individual.

5. Solicitação de Consentimento
Para que sua experiência seja a melhor possível, sempre vamos requerer o seu consentimento para
salvar os dados da sua navegação e para utilizar os cookies.
Por isso, utilizamos em nossa página inicial meios de requerimento de consentimento.
Dessa maneira, não apenas solicitamos sua concordância, mas também informamos que a
navegação continuada em nossos sites será entendida como consentimento.
A qualquer momento e sem nenhum custo, você pode alterar as permissões, bloquear ou recusar os
cookies. Você também pode configurá-los caso a caso.
Importante dizer que a revogação do consentimento de determinados cookies pode inviabilizar o
funcionamento correto dos recursos da plataforma.
Para gerenciar os cookies do seu navegador, basta fazê-lo diretamente nas configurações do
navegador, na área de gestão de cookies.

6. Disposições finais
Assim, informamos que estamos fazendo todo o possível para que seus direitos sejam devidamente
respeitados e cumprindo com a nossa obrigação de informação, atualizando nossos sistemas e
políticas externas e internas a fim de garantir os mais altos padrões de segurança para nossos
usuários.
A atual Política de cookies poderá ser alterada a qualquer tempo sem prévio aviso. As mudanças
entrarão em vigor logo após a publicação.
Assim, você concorda com a nossa Política de cookies sempre que nos visitar, sendo necessário
também que você leia e concorde com a nossa Política de Privacidade.
Em caso de dúvidas sobre esta Política de cookies, entre em contato conosco pelos seguintes
meios:
Encarregado de Proteção de Dados
- e-mail: contato@tuttiodonto.com.br
- telefone de contato: 1156850303
Endereço da empresa: Rua João Pimenta, n.º 39, Santo Amaro, Sao Paulo/SP, CEP 04736-040.
Esta Política de Cookies foi atualizada pela última vez na data de 01/09/2021.
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