POLÍTICA DE COOKIES
Olá! Lembramos que esta Política de Cookies refere-se ao uso de cookies pelo site
www.raubergestaoweb.com.br e representa uma parte da Política de Privacidade da empresa,
que é o documento principal, ao qual você pode acessar clicando aqui.

INTRODUÇÃO
A
presente
política
contém
informações
didáticas
e
técnicas
importantes sobre o que são, quais, como e
por que utilizamos cookies em nosso site.
Como mencionamos em nosso banner, nós
da Rauber Gestão Web utilizamos cookies e
outras tecnologias semelhantes para
melhorar sua experiência e performance
em nosso site.

Utilizamos serviços como o Google
Analytics e Google Search Console, os quais
utilizam Cookies necessários, para coletar
dados de uso e nos ajudam a aprender como
as pessoas usam os nossos serviços. Tudo isso
com a finalidade de desenvolvermos e
oferecer melhores serviços a você.

O QUE SÃO COOKIES?
“Cookies” são pequenos arquivos
de texto que guardam informações
relacionadas à navegação do site. Ou seja,
os cookies armazenam informações do que
você faz, de como se comporta, dentro do
nosso site.
Os cookies são armazenados no seu
computador por intermédio do seu
navegador de internet (Chrome, Edge,
Firefox, Safari...), e seu conteúdo é
disponibilizado ao site cada vez que você
retorna a visitar a página que instaurou o
cookie.
Parece
complicado?
Vamos
simplificar um pouco mais: quando você
visita um site novo, este site coloca um
arquivo, chamado de cookie, no seu
computador. O site coloca esse arquivo
com a ajuda do seu navegador, que
consegue gerenciar esses pequenos
arquivos. O objetivo do site em pôr cookies

é para coletar informações muito específicas,
que ficam armazenadas por tempo
determinado ou não. Assim, quando você
volta a visitar o site, esse cookie envia as
informações coletadas para você “continuar
de onde parou” na última vez que visitou o
site.
A principal função dos cookies que
utilizamos é entender o seu comportamento
neste site e, com base nisso, personalizar sua
experiência de navegação e facilitar a fluidez
entre páginas do seu interesse.
Nosso objetivo com os cookies é para
melhorarmos nossos serviços e garantir que
você fique sempre satisfeito. Conversaremos
melhor sobre isso mais à frente.

Categorias básicas
Resumidamente,
cookies
são
pequenos arquivos de texto criados por um
site e enviados ao seu navegador de
internet
para
coletar
informações
específicas.
Mas não para por aí. Existem
diferentes tipos cookies, que se dividem
em categorias e subcategorias distintas, e
cada um deles age de forma única. Vamos
pontuar três categorias básicas dos cookies
para entendermos melhor sobre eles, que
são referentes ao:
a) proprietário dos cookies, e
refere-se para quem o cookie está
atuando, ou seja, o seu proprietário, que
poderá ser (i) o próprio site visitado, ou (ii)
site de terceiros.
b) tempo de vida dos cookies, e
refere-se à duração do cookie no
dispositivo, ou seja, seu tempo de
permanência, que poderá ser (i) de
sessão/temporários, durando até que você
feche
o
navegador,
ou
(ii)
persistente/permanente,
por
período
determinado pelo site ou até que você o
exclua manualmente.

c) tipo dos cookies, e refere-se à para
que o cookie serve, ou seja, a finalidade de
sua atuação, que poderão ser: (i) necessários,
essenciais para o funcionamento adequado
do site, garantindo funcionalidades básicas e
recursos de segurança, (ii) analíticos,
analisando
informações
métricas
das
interações no site, número de visitantes, taxa
de rejeição, origem de acesso e outros, (iii)
desempenho/acessibilidade,
analisando
índices do site a partir de informações
anônimas das páginas acessadas, (iv)
funcionais, realizando funções específicas,
como compartilhar mídia em perfis sociais,
memorizar preferências, coletar avaliações, e
outros,
(v)
marketing/propaganda,
direcionando
anúncios
e
campanhas
relevantes baseadas no seu interesse.

PORQUE UTILIZAMOS COOKIES
Nosso site utiliza Cookies para
fornecer a você a melhor experiência de
uso, aprimorando e facilitando sua
navegação, além de tornar site mais
personalizado com base nas suas escolhas,
preferências
e
comportamento
de
navegação.

Por último e mais importante: cookies
também são necessários por razões técnicas,
tais como garantir sua segurança e
privacidade na rede. Assim como por razões
legais,
por
exemplo
coletar
seu
consentimento ao uso de cookies e
concordância com nossas políticas.

Buscamos analisar como você utiliza
nosso site e ajustá-lo para torná-lo mais
agradável para você. Com isso, garantimos
facilidade de acesso a conteúdos que mais
lhe importam, conjuntamente com uma
experiência consistente e eficiente.

COMO GERENCIAR
A utilização de cookies está sujeita
ao seu consentimento. Lembre-se que você
sempre pode rever suas permissões de uso
de cookies e fazer modificações como
bloquear, permitir ou exclui-los.

A seguir disponibilizamos links com
instruções de como acessar as configurações
do seu navegador e gerenciar os cookies. Veja
abaixo e clique em qual navegador você
utiliza:

Nós coletamos o seu consentimento
ao uso de cookies através de um banner
que aparece quando você acessa o nosso
site, e nele opta entre aceitar ou recusar
nossa política de uso de cookies.

Configurações no Firefox

Caso você queira rever suas
permissões, mantendo-as ou modificandoas, basta acessar as configurações do seu
navegador.
Mas tenha cuidado! A alteração
indiscriminada das permissões do uso de
cookies pode prejudicar o funcionamento e
navegação no site, inclusive impactar sua
segurança na rede.

Configurações no Internet Explorer
Configurações no Google Chrome
Configurações no Safari (OS X)
Configurações no Safari (iOS)
Configurações no Android

DISPOSIÇÕES FINAIS
Pedimos que aceite a utilização de
todos os nossos Cookies neste site
mediante os termos aqui apresentados.
Nos comprometemos em agir de forma
ética e com boa fé, jamais iremos coletar
informações desnecessárias e nem fazer
mau uso dos seus dados.
Nosso interesse com a utilização de
Cookies
é
proporcionar-lhe
uma
experiência personalizada e agradável em
nosso site, assim você desfrutará da melhor
performance, recursos e segurança em
nosso site, sem prejudicar sua privacidade.

Para saber mais sobre cookies,
inclusive para ver quais cookies foram
instalados e compreender como gerenciá-los,
visite
www.aboutcookies.org
ou
www.allaboutcookies.org.
Em caso de dúvidas sobre nossa
Política de Cookies, entre em contato conosco
ou com nosso Encarregado responsável pela
elaboração. Os meios de contato estão
descritos na nossa Política de Privacidade.

Prezamos por sua segurança e
privacidade.
Estamos
sempre
nos
desenvolvendo e atualizando nossas
políticas aos mais altos padrões de
qualidade. Por isso, podemos vir a realizar
alterações nessa política de uso de cookies.
Mas fique tranquilo! Você será avisado caso
alguma alteração ocorra e perguntaremos
novamente se você aceita ou recusa nossos
novos termos.

DADOS DA NOSSA EMPRESA
A empresa STEFANO RAUBER GOMES DE OLIVEIRA 01709736038 - ME, mais conhecida
como “RAUBER GESTÃO WEB”, é uma empresa de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
32.344.694/0001-70 e com endereço eletrônico sob stefanorauber@gmail.com, este ao qual
você poderá enviar mensagens, tem sua sede estabelecida na cidade de Porto Alegre – RS.

