POLÍTICA DE COOKIES
As Empresas Randon podem utilizar cookies e outras tecnologias para recolher
informações sobre sua atividade, navegador utilizado e dispositivo.
O que são cookies?
Cookies são pequenos arquivos que ficam armazenados no seu disco rígido e
que servem para melhorar o desempenho do site e do aplicativo, medir a audiência,
possibilitar que você tenha uma experiência de visualização mais rápida, prática e
individualizada, elaborar dados e relatórios estatísticos sobre as atividades das
plataformas das Empresas Randon. Também utilizamos este tipo de arquivo para
reconhecê-lo(a) como um visitante anterior do nosso site ou aplicativo e para preencher
formulários de forma automática no site.
Como funciona os cookies?
Quando você visita um site ou usa um aplicativo móvel, um computador pede
permissão ao seu computador ou dispositivo móvel para salvar este arquivo no seu
computador ou dispositivo móvel e obter acesso à informação. As informações coletadas
por meio de cookies e tecnologias similares podem incluir a data e a hora da visita e como
você utiliza um determinado website ou aplicativo móvel. Assim, ao atribuir um cookie ao
seu computador, nós podemos criar uma base de dados de suas antigas escolhas e
preferências e, quando houver situações onde estas escolhas ou preferências sejam
novamente necessárias, como um cadastro ou formulário, elas poderão ser fornecidas
automaticamente, poupando seu tempo e esforço. Exemplo: ao acessar uma área do site
em que você sempre precise digitar algum dado pessoal como seu nome, ao acessar
novamente essa mesma área, este dado terá sido gravado e apenas precisará ser
confirmado.
Por que usamos cookies?
Os cookies garantem que podemos ver como o nosso website, plataforma é
utilizado e como podemos melhorá-lo. Além disso, dependendo das suas preferências, os
nossos próprios cookies podem ser utilizados para lhe apresentar anúncios direcionados
que correspondam aos seus interesses pessoais.
Que tipo de cookies utilizamos?
Os cookies utilizados pelas Empresas Randon compreendem os seguintes tipos:
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Cookies necessários
Estes cookies são necessários para que a plataforma funcione corretamente,
permitem o acesso e a navegação. Estes cookies são essenciais para o acesso à
plataforma e utilização dos seus recursos.
Cookies de desempenho
Estes cookies são usados para recolher informações estatísticas sobre o uso do
nosso website, plataforma, também chamados cookies analíticos. Utilizamos estes dados
para a otimização do desempenho das nossas plataformas. As informações que podem
ser coletadas são agregadas e analisadas de forma anônima.
Cookies funcionais
Estes cookies permitem mais funcionalidades para os visitantes das nossas
plataformas. Estes cookies podem ser definidos pelos nossos prestadores de serviços
externos ou pela nossa própria plataforma.
Publicidade / cookies de rastreamento
Estes cookies são definidos por parceiros de publicidade externos e são utilizados
para criar perfis e rastrear dados em vários websites. Se você aceitar esses cookies,
poderemos mostrar nossos anúncios em outros sites com base em seu perfil de usuário
e preferências. Estes cookies também guardam dados sobre quantos visitantes viram ou
clicaram nos nossos anúncios, a fim de otimizar as campanhas publicitárias.
Cabe observar, que a maioria dos navegadores aceita cookies por padrão, mas
nas nossas plataformas você pode salvar as configurações de cookies de acordo com a
sua permissão para utilizar os seus dados. Ou se você preferir, pode remover ou rejeitar
os cookies por meio das configurações de seu navegador ou dispositivo. Veja como
desabilitar cookies nos principais navegadores:
▪
▪
▪
▪
▪

Internet Explorer (link externo)
Mozilla Firefox (link externo)
Google Chrome (link externo)
Safari (link externo)
Safari iOS (link externo)
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IMPORTANTE: Se você desabilitar os cookies pode ser que não consiga ter o máximo
proveito dos recursos das plataformas das Empresas Randon.
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