Política de Cookies MOOHTECH
Informações sobre nosso uso de cookies
Nosso site usa cookies para distingui-lo de outros usuários. Isso nos ajuda a lhe fornecer
uma boa experiência ao navegar em nosso site e também nos permite aprimorá-lo. Ao
continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies.
Um cookie é um pequeno arquivo de letras e números que armazenamos em seu
navegador ou no disco rígido de seu computador, se você concordar. Os cookies contêm
informações que são transferidas para o disco rígido do seu computador.
Tipos de Cookies
Cookies persistentes e não-persistentes
Quanto à duração de armazenamento, os cookies podem ser classificados em
persistentes e não-persistentes:
● Os cookies não-persistentes são utilizados apenas enquanto você navega em
nosso site. Os próprios navegadores apagam os cookies não-persistentes logo
após a sessão ser encerrada.
● Os cookies persistentes permanecem em seu navegador por maior período,
sendo mantidos mesmo após o término da navegação do usuário em nossos sites.
Utilizamos em nossos sites tanto cookies persistentes quanto não-persistentes.
Cookies próprios e de terceiros
Os cookies também podem ser classificados quanto a quem o administra.
● Os cookies próprios são aqueles emitidos pela MOOHTECH;
● Os cookies de terceiros são emitidos e administrados por empresas parceiras ou
não.
Utilizamos cookies próprios e de terceiros em todos o nosso site.
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Funções Legais e Tecnológicas dos Cookies
Cookies

estritamente

necessários.

Estes

são

cookies

necessários

para

o

funcionamento do nosso site. Eles incluem, por exemplo, cookies que permitem que você
faça login em áreas seguras de nosso site, use um carrinho de compras ou faça uso de
serviços de faturamento eletrônico.
Cookies analíticos / de desempenho. Eles nos permitem reconhecer e contar o número
de visitantes e ver como os visitantes se movem em nosso site quando o estão usando.
Isso nos ajuda a melhorar a forma como nosso site funciona, por exemplo, garantindo que
os usuários encontrem o que procuram facilmente.
Cookies de funcionalidade. Eles são usados para reconhecê-lo quando você retorna ao
nosso site. Isso nos permite personalizar nosso conteúdo para você, saudá-lo pelo nome
e lembrar suas preferências (por exemplo, sua escolha de idioma ou região).
Cookies de segmentação. Esses cookies registram sua visita ao nosso site, as páginas
que visitou e os links que seguiu. Usaremos essas informações para tornar nosso site e
os anúncios nele exibidos mais relevantes aos seus interesses. Se autorizados, também
podemos compartilhar essas informações com terceiros para esse fim.
Os cookies são amplamente utilizados para fazer com que os sites funcionem, ou
funcionem de forma mais eficiente, bem como para fornecer informações aos proprietários
do site.
Exemplos de finalidades para as quais um cookie pode ser usado:
● Estima o tamanho do nosso público ou padrão de uso.
● Armazena informações sobre suas preferências e, assim, permita-nos personalizar
nosso site e fornecer-lhe ofertas direcionadas a seus interesses individuais.
● Acelera suas pesquisas.
● Reconheceremos quando você retornar ao nosso site.
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● Permitem que você use nosso site de uma forma que torne sua navegação mais
conveniente, por exemplo, permitindo que você armazene itens em uma cesta de
compras eletrônica entre as visitas. Se você se registrar conosco ou preencher
nossos formulários online, usaremos cookies para lembrar seus detalhes durante
sua visita atual e quaisquer visitas futuras, desde que o cookie não tenha sido
excluído nesse ínterim.
Você pode encontrar mais informações sobre os cookies individuais que usamos e as
finalidades para as quais os usamos ao ingressar em nosso site. A título de exemplo,
temos a pequena demonstração sobre o Google Analytics:
Google Analytics:
_ga - usado para distinguir usuários
_utma - usado para distinguir usuários e sessões
_utmb - usado para determinar novas sessões / visitas
_utmz - armazena a origem do tráfego ou campanha que explica como o usuário acessou
seu site
_utmv - usado para armazenar dados de variáveis personalizadas no nível do visitante
Para obter mais informações, visite
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Sobre a necessidade de aplicação de cookies
Ao ingressar em nosso site, você terá todas as informações sobre os cookies que
utilizamos, quais são as suas funcionalidades e por quanto tempo eles permanecem em
seu dispositivo.
Somente os cookies legal e tecnologicamente necessários são obrigatórios a serem
aceitos, para que a sua navegação não seja prejudicada e possamos atender requisitos
legais contidos no Marco Civil da Internet.
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Os demais cookies deverão ser escolhidos através de um clique pelo titular de dados que
os aceita ou não durante a sua navegação. Ao não escolhê-los, o titular de dados não
será impedido de navegar em nosso site.
Sobre cookies de terceiros
Observe que terceiros (incluindo, por exemplo, redes de publicidade e provedores de
serviços externos, como serviços de análise de tráfego da web) também podem usar
cookies, sobre os quais não temos controle. Esses cookies são provavelmente cookies
analíticos / de desempenho ou cookies de segmentação. Não controlamos a configuração
desses cookies, portanto, sugerimos que você verifique o site do terceiro para obter mais
informações sobre seus cookies e como gerenciá-los.
Sobre bloqueios de cookies pelo titular de dados
Você bloqueia cookies ativando a configuração em seu navegador que permite recusar a
configuração de todos ou alguns cookies. No entanto, se você usar as configurações do
seu navegador para bloquear todos os cookies (incluindo cookies essenciais), você não
conseguirá acessar todo ou partes do nosso site. A menos que você tenha ajustado a
configuração do seu navegador para que ele recuse cookies, nosso sistema emitirá
cookies assim que você visitar nosso site.
Tempo de permanência dos cookies
Ao ingressar em nosso site, o titular de dados obtém todas as informações necessária
para escolher ou não os cookies que serão ativados em seu dispositivo, exceto para os
cookies estritamente necessários.
O tempo de permanência dos cookies é informado pela nossa ferramenta de
gerenciamento. Os períodos de funcionamento dos cookies podem ser de uma sessão ou
visita até o período máximo de 12 meses.
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