POLÍTICA DE COOKIES
O que são cookies?
Cookies são pequenos arquivos de texto armazenados no navegador do seu computador ou de seu dispositivo
móvel. Os cookies podem ser fornecidos pelo site que você visita ou por terceiros.
Quais informações os cookies coletam?
Em geral, os cookies coletam informações como endereço IP do usuário, tipo de navegador, sistema
operacional, URLs de referência, data e hora da visita e detalhes sobre as ações que você realiza em um site.
Por que usamos cookies?
Alguns cookies são necessários para o funcionamento do website. Esses cookies geralmente, são definidos em
resposta a ações feitas pelos usuários, tais como definir preferências de privacidade, fazer login ou preencher
formulários.
Outra finalidade dos cookies é coletar informações sobre como você utiliza nosso website. Os cookies nos
ajudam, por exemplo, a identificar áreas especialmente populares do nosso site. Dessa forma, podemos
adaptar o conteúdo de nossos sites mais especificamente às suas necessidades e, assim, melhorar a sua
experiência e eventualmente, facilitar sua navegação com as características, preferências e qualidade das
informações veiculadas à sua navegação. Esses cookies são usados para enviar informações publicitárias e
promocionais relevantes para você, por exemplo com base nas páginas da web que você visitou, nos limites
autorizados pela legislação.
Suas escolhas
Ao acessar nossos websites, você decide se deseja utilizar ou não os cookies, é possível desabilita-los em nossa
Central de Privacidade bem como identificar quais cookies utilizamos. Ao desabilitar todos os cookies, é
possível que certas seções ou recursos dos websites não funcionem ou ocasionem demasiada demora para
carregar os conteúdos.
Também poderemos utilizar publicidade/anúncios de terceiros no nossos websites. Alguns destes anúncios,
poderão utilizar tecnologias como os cookies, entre outras, quando publicitam no nosso website, o que fará
com que esses publicitários/anunciantes também possam receber a sua informação pessoal, como o endereço
IP, etc. Os websites de terceiros acessíveis a partir de nossos websites estão sob a responsabilidade de
terceiros. O Grupo DVA, não será responsável pelos pedidos e/ou fornecimento de dados pessoais em
websites de terceiros.
Recomendamos que consulte as respectivas políticas de privacidade de tais websites para se informar
adequadamente a respeito do uso de seus dados pessoais por outros websites ou outras ferramentas.
Em caso de dúvidas, visite nossa política de privacidade em www.compliancedva.com.br ou entre em contato
pelo e-mail dpo@grupodva.com.br.
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