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1. Política de Cookies

Se quiser saber mais sobre o uso de cookies em nosso site, você está no lugar certo. Em seguida, vamos

explicar o que são exatamente os cookies; quais os tipos de cookies utilizados e para que, e como você

pode exercer o seu direito para configurar seu navegador e rejeitar o uso de qualquer uma delas.

2. Aceitação de Cookies: Regulamentação vigente

Ao acessar nosso site, https://www.prooceano.com.br/, e de acordo com a normativa vigente em matéria
de proteção de dados, informamos o uso de cookies, dando-lhe a opção de aceitar expressamente e de
ter acesso a mais informações através desta Política de Cookies.

É importante saber que, caso continue navegando, você está dando seu consentimento para a utilização
de cookies e, caso aceite a “Permissão de Cookies”, você está dando seu consentimento para a utilização
de cookies de terceiros. Mas, em qualquer momento, pode mudar de opinião e bloquear a sua utilização
através do seu navegador.

Para sua total tranquilidade, este site está em conformidade com o estipulado na legislação em vigor em
relação com o uso de cookies e de seus dados pessoais:

● Lei geral de proteção de dados pessoais (projeto de lei aprovado recentemente, baseado na lei
Europeia)

● Lei Brasileira n.º 12.965, de 2014
● RGPD (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de

2016, relativo à proteção das pessoas físicas) que é a nova legislação da União Europeia que
unifica a regulamentação do tratamento dos dados pessoais nos diferentes países da UE.

Esta Política de Cookies pode ser alterada a qualquer momento para se adaptar às novidades legislativas
ou mudanças em nossas atividades, sendo vigente a cada momento a política que está publicada no site.

3. O que é um cookie?

Um cookie é um arquivo de texto baixado em seu computador ao acessar determinadas páginas da web.

Os cookies permitem a essa página, entre outras coisas, armazenar e recuperar informação sobre os seus

hábitos de navegação ou de sua equipe, e de acordo com a informação que contém e do modo como

você usa seu computador, podem ser utilizadas para lhe reconhecer.

O navegador do usuário memoriza cookies no disco rígido, apenas durante a sessão atual ou durante um

número específico de dias, ocupando um espaço de memória mínima e não prejudicial ao computador.

Os cookies não contêm nenhum tipo de informação pessoal específica, e a maioria das mesmas são

apagadas do disco rígido ao encerrar a sessão do navegador (chamados cookies de sessão).

A maioria dos navegadores aceita como padrão os cookies e, com a independência das mesmas,

permitem ou impedem as definições de segurança de cookies temporários ou memorizadas.

Os cookies associam-se ao navegador, não à pessoa, por isso não costumam armazenar informações

sensíveis sobre você como cartões de crédito ou dados bancários, fotografias, informações pessoais etc.

Em geral, os dados salvos pelos cookies são de caráter técnico e estatístico, além de poderem ter relação

com preferências pessoais do usuário e com personalização de conteúdo.
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4. Tipos de Cookies

Para oferecer uma melhor experiência do usuário, para obter dados analíticos, armazenar e

recuperar informação acerca dos seus hábitos de navegação ou de sua equipe e desenvolver a sua

atividade, este site utiliza cookies próprios e de terceiros.

Quais os tipos de cookies são utilizados neste site?

🍪 Cookies técnicas

São aqueles que permitem ao usuário a navegação através de uma página web, plataforma ou

aplicação e a utilização das diferentes opções ou serviços que nela existam, como, por exemplo,

controlar o trânsito e a comunicação de dados, identificar a sessão, acessar partes de acesso restrito,

recordar os elementos que integram um pedido, realizar o processo de compra de um pedido,

realizar o pedido de inscrição ou participação em um evento, usar itens de segurança durante a

navegação, armazenar conteúdo para a difusão de vídeos ou som ou compartilhar conteúdo através

das redes sociais.

🍪 Cookies de personalização

São aqueles que permitem ao utilizador acessar ao serviço, com algumas características de caráter

geral predefinidas em função de uma série de critérios, em que o terminal do usuário como, por

exemplo, seria o idioma, o tipo de navegador através do qual acessa o serviço, a localidade de onde

acessa ao serviço etc.

🍪 Cookies de análise

São aqueles que, tratados por nós ou por terceiros, permitem quantificar o número de usuários, e

assim, realizar a medição e a análise estatística da utilização que os usuários fazem do serviço

oferecido. Para isso, ele analisa a sua navegação em nosso site, com o fim de melhorar a oferta de

produtos ou serviços que lhe oferecemos.

Cookies de terceiros

Este site, https://www.prooceano.com.br/, pode usar serviços de terceiros que, por conta do Google,

recolhem informação para fins estatísticos, de uso do site por parte do usuário e para a prestação de

outros serviços relacionados com a atividade do website e outros serviços de Internet.

Este site, como a maioria de sites e blogs, inclui funcionalidades que são fornecidas por terceiros.

É importante que você saiba que são cookies temporárias que nem sempre são possíveis de informar

e que tem apenas fins de estudo, avaliação e proporcionar novas funcionalidades.

Em nenhum caso serão utilizados cookies que comprometam a sua privacidade.

Entre os cookies de terceiros que poderiam instalar navegando por este site são:
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🍪 Cookies De Google Analytics

Em particular, este site utiliza o Google Analytics, um serviço de análise web fornecido pela Google,

Inc. com sede nos Estados Unidos, com sede em 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, ca

94043.

Para a prestação destes serviços, o Google utiliza cookies que coletam informações, incluindo o

endereço IP do usuário, que será transmitida, tratada e armazenada pelo Google nos termos fixados

na web Google.com. Isso inclui a possível transmissão de tais informações a terceiros por motivos de

exigência legal ou quando estes terceiros processem a informação por conta do Google.

Para consultar o tipo de cookie utilizado pelo Google, além do cookie do Google+ e Google Maps na

url abaixo:

● https://policies.google.com/technologies/types?hl=pt-br

5. Gerir e Recusar Cookies

Em qualquer momento, você pode adaptar a configuração do navegador para gerenciar, rejeitar o
uso de cookies e ser notificado antes que sejam baixados.

Você também pode adaptar a configuração do navegador para recusar todos os cookies, ou apenas
os cookies de terceiros. E você também pode remover qualquer um dos cookies que já se encontram
no seu computador.

Para isso, você deve ter em mente que você terá que adaptar separadamente a configuração de
cada navegador e computador que você use uma vez que, como já comentado anteriormente, as
cookies se associam ao navegador, não à pessoa.

● Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt-BR
● Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage
-cookies#ie=ie-10

● Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/ative-e-desative-os-cookies-que-os-sites-usam

● Apple Safari: https://support.apple.com/pt-br/HT201265

6. Mais informações sobre Cookies

Pode consultar o regulamento sobre o uso dos cookies e obter mais informações:
http://www.aboutcookies.org/.

E se você deseja ter um maior controle sobre a instalação de cookies, você pode instalar programas
ou plugins no navegador, conhecidos como ferramentas de "Do Not Track", que lhe permitem
escolher os cookies que você deseja permitir.
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