POLÍTICA DE COOKIES
Os Cookies e sua privacidade
Cookies são arquivos de texto que contêm pequenas quantidades de informações que são baixadas
no seu dispositivo quando você visita um site. Estas informações podem ser sobre você, as suas
pref erências ou sobre o seu dispositivo.
Os cookies podem ter diferentes objetivos, como permitir que você navegue entre as páginas com
ef iciência, lembrando suas preferências e, geralmente, melhorando a experiência do usuário.
Os cookies usados nos sites da Serasa Experian são classificados da seguinte forma:
Cookies estritamente necessários
Estes tipos de cookies são essenciais para permitir que você navegue pelo site, utilize seus recursos
e para que o site funcione normalmente, proporcionando mais segurança em sua navegação nos
sites e aplicativos.
Para f ins estatísticos, com o intuito de medir e analisar as audiências dos sites ou aplicativos e de
melhoria da comunicação com os usuários, os dados coletados pelos cookies, sempre de forma
agregada e anônima, podem ser compartilhados com empresas parceiras, dentre elas, o Google. Se
você quiser mais informações de como o Google utiliza os dados quando os usuários usam sites ou
aplicativos, você pode acessar o site https://www.google.com/policies/privacy/partners/.
Cookies de desempenho/performance
Estes tipos de cookies coletam informações sobre como os usuários navegam pelo site e nos ajudam
a saber quais as páginas mais e menos visitadas, por exemplo. Esses cookies não coletam
inf ormações que identificam um visitante. As informações coletadas por esse tipo de cookies são
agregadas e, portanto, anônimas. Essas informações são utilizadas apenas para melhorar a sua
experiência e as suas interações durante a navegação nos sites ou nos aplicativos, através da
personalização de jornada.
Cookies de publicidade/parceiros
Estes tipos de cookies são atribuídos a partir do nosso site pelos nossos parceiros de publicidade.
Essas informações são utilizadas para fazer segmentação de audiência e oferecer os perfis
selecionados a parceiros comerciais, para que estes ofereçam produtos, serviços e anúncios que
sejam mais adequados a seu interesse dentro e fora dos sites e aplicativos da Serasa Experian.
Assim, podem ser utilizados por essas empresas para construir um perfil dos seus interesses e
mostrar-lhe anúncios relevantes em outros sites que não estão sob nosso controle. Esses cookies
f uncionam por identificação única do seu dispositivo.
É possível desativar os cookies e as outras formas de coleta de informações?
Se você deseja restringir ou bloquear a captação de cookies definidos por este site ou p or qualquer
outro site, você pode desativar ou excluir os cookies e o utras f ormas/ tecnologias de c oleta nas
conf igurações do seu navegador e nas configurações do sistema operacional do seu disposit iv o. A
f unção ‘Ajuda’ do seu navegador deve informar como.
É importante que você esteja ciente que se o acesso for limitado por você ou dependendo da limpeza
e conf iguração de cookies, os sites ou alguns de seus recursos ou f uncionalidades poderão não
f uncionar da maneira mais benéfica e você poderá não desfrutar de publicidade pers onalizada em
dif erentes sites.

