POLÍTICA DE COOKIES
Introdução
A política de cookies se destina aos visitantes de nosso site e outras plataformas
digitais. Esta política define como usamos cookies. Nesta política, quando utilizamos
"nós" ou "nossa", nos referimos a SLZ HOST HOSPEDAGEM DE SITES E SOLUÇÕES WEB.
O que são cookies?
Para o funcionamento de quase todo site atual é necessário coletar informações básicas
do usuário. Para isso, o site irá criar pequenos arquivos de texto conhecidos como
cookies, que são gerenciados pelo navegador de internet utilizado. Cookies são criados
com o propósito de identificar o usuário em visitas subsequentes ao site, ou para
autorizar outros sites a identificar o usuário.
Cookies agem de maneiras diferentes para aprimorar a sua experiência ao navegar em
um site. Por exemplo, eles podem lembrar as suas preferências em sites que você visita
frequentemente, lembrar seu usuário, carrinho de compras e ajudar a navegar de maneira
mais eficiente. Além disso, cookies também servem para que propagandas exibidas
atendam melhor aos seus interesses. Alguns dados coletados servem também para
identificar padrões de navegação e localização geográfica aproximada.
Alguns sites contêm também imagens conhecidas como "web beacons". Eles são
responsáveis por coletar informações limitadas, incluindo o número do cookie, data, hora
e um registro da página onde ele está inserido. Sites também podem conter web beacons
de sites parceiros e/ou anunciantes. Estes “web beacons” não contém quaisquer
informações pessoais que possam ser utilizadas para identificação de pessoas e são
utilizadas apenas em uma campanha particular (por exemplo, um contador de visitas).
Informações coletadas por cookies agora são consideradas informações pessoais.
Como utilizamos cookies?
Nós coletamos cookies de nossos usuários por vários motivos, como o monitoramento
de performance própria e melhora da experiência do usuário, inclusive com cookies de
plataformas parceiras para finalidade analítica e de retargeting/remarketing. Entre outras
coisas, os cookies utilizados nos permitem calcular quantos visitantes possuímos e por
quanto tempo permanecem em nosso site.
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Quais tipos de cookies utilizamos?
Cookies persistentes - São cookies que permanecem no dispositivo do usuário por um
tempo determinado no cookie. Eles são ativados sempre que o usuário visitar o site que
criou este cookie em particular.
Cookies de sessão - São cookies destinados a armazenar informações enquanto o
usuário está navegando no site. Após a visita, quando a página do navegador é fechada,
os cookies de sessão são deletados.
Além disso, podemos classificar os cookies de uma maneira mais ampla em 4 diferentes
categorias, em suas funções.
Cookies estritamente necessários - Cookies essenciais para navegar e utilizar os
recursos do site. Sem eles, não conseguimos fornecer a funcionalidade mínima do site.
Esses cookies não coletam informações sobre você que possam ser utilizadas para
publicidade ou histórico na internet.
Cookies de performance - Coletam dados para a criação de estatísticas e comportamento
de visitantes do site. Não contém informações pessoais como nome e endereço de email. Eles são utilizados para melhorar a sua experiência ao visitar o site.
Cookies funcionais - São cookies que permitem ao usuário customizar a experiência em
um site, como lembrar um login, preferência de linguagem e região, informações exibidas
na primeira visita à um site, entre outras do gênero.
Cookies de publicidade - Cookies que são utilizados para ações de
remarketing/retargeting em plataformas de anúncios como o Google Ads e Facebook
Ads.
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