Política de Cookies

OBJETIVOS
A ASSOCIAÇÃO DA VIDA COTIDIANA, vem apresentar para você visitante, a
presente Política de Cookies, que é parte integrante da nossa Política de
Privacidade.
Os termos dessa Política aplicam-se a todos os visitantes do nosso website
(doravante denominado “Site”) com o objetivo de informar, de forma clara e
objetiva sobre o uso de cookies nos mesmos.
Para mais informações sobre como a ASSOCIAÇÃO DA VIDA COTIDIANA
realiza o Tratamento dos seus Dados Pessoais, consulte o nosso Aviso de
Privacidade no site https://vidacotidiana.com.br/.

DEFINIÇÕES
Para os fins desta Política, devem ser consideradas as seguintes definições e
descrições para seu melhor entendimento do que seriam cookies e quais a sua
finalidade.
Dados Pessoais: qualquer informação relacionada a pessoa natural identificada
ou identificável;
Tratamento: toda a operação realizada com Dados Pessoais, como as que se
referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso,
reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento,
armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação,
comunicação, transferência, difusão ou extração;
Usuário (ou Usuários): todas as pessoas físicas ou jurídicas cadastradas que
interajam com as funcionalidades oferecidas pela ASSOCIAÇÃO DA VIDA
COTIDIANA;
Logs: registros das atividades de visitantes e Usuários verificadas no Site.

O QUE SÃO COOKIES?
Os “cookies” são considerados pequenos arquivos, de texto ou imagem,
captados em nossos Sites, armazenados nos dispositivos utilizados pelos
Usuários que os acessam (por exemplo, computadores, tablets, smartphones

etc.), onde são registrados para a posterior retransmissão aos mesmos Sites
quando este usuário volta a visitá-los.

PARA QUE SERVEM OS COOKIES?
Os Cookies desempenham diversas funções diferentes, tais como permitir que
você navegue entre as páginas de maneira eficiente, armazenar suas
preferências e, em geral, melhorar sua experiência de navegação.
Eles também podem ajudar a personalizar os anúncios publicitários exibidos
durante a navegação e as atividades de marketing direcionadas aos Usuários ou
visitantes, garantindo que eles sejam enviados de acordo com seus interesses e
preferências.

COMO GERENCIAR AS SUAS CONFIGURAÇÕES DE COOKIES?
A maioria dos navegadores de Internet são configurados por padrão para aceitar
automaticamente a instalação de cookies. No entanto, a maioria dos
navegadores possibilita o gerenciamento de cookies para se enquadrar às suas
preferências.
Os Usuários e visitantes também podem remover regularmente todos os cookies
que já estão nos seus dispositivos, limpando o histórico do seu navegador. Isso
removerá todos os cookies de todos os sites visitados. Contudo, esteja ciente de
que, se você desabilitar os cookies que utilizamos no seu navegador, é possível
que certas seções ou recursos dos nossos Sites não funcionem.
Caso os Usuários ou visitantes usem dispositivos diferentes para visualizar e
acessar o nosso Site devem assegurar-se de que cada navegador de cada
dispositivo está ajustado para atender suas preferências quanto aos cookies.
Para o gerenciamento de cookies, os meios para configurar cada navegador são
diferentes. Dessa maneira, segue abaixo uma lista dos métodos oferecidos pelos
principais navegadores para permitir que os Usuários ou visitantes gerenciem as
configurações de cookies em seu navegador:
Para o Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/engb/help/17442/windows-internet-explorer delete-managecookies?ocid=IE10_about_cookies

Para o Safari™: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US

Para o Google Chrome™:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Para o Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disablecookies-website-preferences

Para o Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Para mais informações sobre
http://www.aboutcookies.org/

a

configuração

de

cookies,

acesse:

Informamos que essa lista não contém todos os navegadores, consulte as
seções “Configurações” ou “Suporte” de seu navegador.

QUAIS TIPOS DE COOKIES UTILIZAMOS E PARA QUAIS FINALIDADES?
Os Cookies utilizados pelos nossos Sites executam as seguintes funções,
conforme mencionado abaixo:

Cookies Funcionais
Os Cookies funcionais permitem-nos registrar as opções que os Usuários e
visitantes selecionam em nossos Sites, por exemplo, o idioma, lembrar o
usuário/senha e as preferências. Com estas informações podemos proporcionar
funcionalidades mais personalizadas aos Usuários e visitantes que navegam em
nossos Sites.

Cookies de Análise e Performance
Esses Cookies nos permitem coletar informações sobre o uso que você faz do
nosso site, e são utilizados para nos ajudar a entender como você interage com
o nosso site, para que possamos oferecer uma melhor experiência do usuário–
por exemplo, avaliar o desempenho do nosso site, ou testar diferentes ideias de
design para o site. Nós podemos trabalhar com terceiros, para realizar esses
serviços para nós, então esses Cookies podem ser definidos por um terceiro.

Cookies estruturais do site
Estes Cookies são necessários para o funcionamento do website e não podem
ser desativados dos nossos sistemas. Como regra estes cookies são prédefinidos em resposta a solicitações de serviços. Em algumas situações partes
do website poderão deixar de funcionar.

Cookies de marketing
Estes Cookies são utilizados para publicidade comportamental online,
consequentemente geram informações para que os usuários recebam conteúdo
personalizados.

COOKIES UTILIZADOS NO SITE
No momento o site https://vidacotidiana.com.br/, possui um único cookie ativo,
porém é um cookie estritamente necessário para o bom funcionamento do site
(Cookies estruturais do site), sedo que o mesmo não coleta dado algum dos
visitantes.

ALTERAÇÕES A ESTA POLÍTICA DE COOKIES
A ASSOCIAÇÃO DA VIDA COTIDIANA reserva o direito de alterar o teor desta
Política de Cookies a qualquer momento conforme necessário. Se fizermos
quaisquer alterações a esta Política, indicaremos a data da última atualização
desta Política no início. Todas as alterações ou modificações entrarão em vigor
imediatamente após a publicação da Política de Cookies atualizada em nosso
Site.
Dessa maneira, recomendamos a todos os aos Usuários e visitantes a revisar
periodicamente esta Política a fim de obter as informações mais recentes sobre
nossas práticas de privacidade.

VIGÊNCIA
Esta Política possui um prazo de validade indeterminado.

ENTRE EM CONTATO CONOSCO
Se você tiver quaisquer dúvidas ou comentários sobre a presente Política de
Cookies, entre em contato conosco através do nosso Canal de Privacidade no
site https://vidacotidiana.com.br/.

Tubarão, 30 de março de 2022.
Versão: 01
Publicação: 19/04/2022

