PASSBOOK
Política de Cookies
Queremos que você tenha controle sobre seus dados pessoais e sobre sua
experiência em nosso site! Por isso, o objetivo desta Política de Cookies é fornecer
informações claras e objetivas acerca dos cookies coletados aqui, para que você
entenda para que eles servem e saiba da sua coleta. Então, vamos lá:

O QUE SÃO COOKIES?
Cookies são pequenos arquivos de texto armazenados em seu dispositivo por sites
que você visita. Em regra, eles são compostos por 5 (cinco) informações: nome,
prazo de validade, o domínio do site em que coletado, seu caminho e um valor de
segurança.
Os cookies são usados, principalmente, para permitir que os sites funcionem de
forma eficiente, como uma espécie de “memória”. Sem eles, sempre que você
acessasse uma determinada página de nosso site, eventuais informações inseridas
anteriormente seriam perdidas, prejudicando sua experiência de usuário.
Os cookies podem ser instalados diretamente pelos websites visitados ou por
terceiros, permitindo a identificação, por exemplo, do local de acesso, do tempo de
conexão, do dispositivo do qual partiu o acesso (fixo ou móvel), o sistema
operacional e navegador utilizados, as páginas mais visitadas e o número de cliques
realizados
TIPOS E FINALIDADES
O site da Passbook (passbook.com.br), da mesma forma como a maioria dos sites,
poderá coletar diferentes tipos de cookies. Os diversos cookies existentes podem ser
classificados de acordo com sua duração, sua origem e sua finalidade. Para
conhecimento do usuário, listamos os tipos de cookies normalmente coletados pelos
sites. Ressaltamos que a Passbook não coleta todos os cookies abaixo relacionados.
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Cookies de
sessão

Cookies temporários, que duram somente
enquanto durar sua sessão de navegação. Eles
são automaticamente excluídos quanto você
fecha o navegador.

Cookies
persistentes

Cookies que possuem uma data de expiração
independente da sessão de navegação, podendo
ser mantidos por horas, dias, meses ou anos, de
acordo com sua configuração prévia.

Cookies
primários

Cookies coletados em sua máquina diretamente
pelo site que você está visitando.

Cookies de
terceiros

Cookies coletados em sua máquina por outros
websites, diferentes do que esteja sendo visitado,
como por empresas de publicidade que possuam
parceria com a empresa cujo site é visitado.

Cookies
necessários

Cookies essenciais para você navegar no site e
usar seus recursos. Sem eles, os serviços talvez
não pudessem ser prestados. Servem, por
exemplo, para acesso às áreas seguras do site por
meio de login; para ajudar na distinção entre
usuários humanos e robôs (bots); e para
armazenamento de produtos no carrinho
enquanto você compra online.

Duração

Origem

Cookies que permitem ao site memorizar as
escolhas que você fez, suas preferências de
Cookies de
usuário (como o idioma), e lembre seu usuário e
funcionalidade
senha, caso você deseje fazer login
Finalidade
automaticamente.
Cookies de
desempenho

Cookies para coleta de informações sobre como
você usa um site. Por exemplo, quais páginas
acessou e em quais links você clicou. O propósito
é aprimorar as funções e a navegabilidade do site.

Cookies de
publicidade

Cookies que podem ser utilizados para limitar o
número de vezes que você vê um determinado
anúncio e mesmo para filtrar e direcionar os
anúncios mais relevantes para você. Esses dados
podem ser compartilhados com outras empresas
ou anunciantes. São cookies persistentes e,
muitas vezes, de terceiros.
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COMO CONFIGURAR OS PARÂMETROS DE SEU NAVEGADOR?
Você pode gerenciar o uso de cookies e revisar seu consentimento a qualquer
momento, alterando as configurações do seu navegador. Veja como acessar as
configurações de cookies em seu navegador:
▪

Configurações de Cookies no Firefox

▪

Configurações de Cookies no Internet Explorer

▪

Configurações de Cookies no Google Chrome

▪

Configurações de Cookies no Safari (OS X)

▪

Configurações de Cookies no Safari (iOS)

▪

Configurações de Cookies no Android

GOOGLE ANALYTICS
De forma simples e didática, o Google Analytics é uma ferramenta para
monitoramento de tráfego. Possui integração com outros serviços do Google, sendo
possível monitorar, por exemplo, o perfil de quem acessa o site, as páginas mais
acessadas, tipos de dispositivos, localização dos acessos etc.
Caso o usuário deseje não ser rastreado pelo Google Analytics, basta acessar este
link.

FALE CONOSCO
Reservamo-nos ao direito de fazer quaisquer alterações nesta política,
especialmente para melhor atender aos requisitos legais. Em caso de dúvida,
sugestão, reclamação ou solicitação, você pode conversar diretamente com nosso
Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO), através do e-mail
dpo@zak.app.
Estamos à disposição!
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