Política de Cookies
O que são cookies?

Como é prática comum em quase todos os sites profissionais, este site usa
cookies, que são pequenos arquivos baixados no seu computador, para
melhorar sua experiência. Esta página descreve quais informações eles
coletam, como são usados e por que às vezes é necessário armazenar esses
cookies. Também compartilharemos como você pode impedir que esses
cookies sejam armazenados, no entanto, isso pode fazer o downgrade ou
'quebrar' certos elementos da funcionalidade do site.

Como usamos os cookies?
Utilizamos cookies por vários motivos, detalhados abaixo. Infelizmente, na
maioria dos casos, não existem opções padrão do setor para desativar os
cookies sem desativar completamente a funcionalidade e os recursos que eles
adicionam a este site. É recomendável que você deixe todos os cookies se
não tiver certeza se precisa ou não deles, caso sejam usados para fornecer
um serviço que você usa.

Quando você faz uma transação no site, como

parte do processo, informações como seu nome, endereço e endereço de email são apanhadas para as finalidades abaixo:

•

Prestar e operar serviços;

•

Entrar em contato com os visitantes e usuários com avisos gerais ou
personalizados relacionados a serviços e mensagens promocionais;

•

Cumprir quaisquer leis e regulamentos aplicáveis;

•

Dar assistência relacionada aos serviços prestados ao cliente quando
necessário;

•

Processar pagamentos;

Nossos cookies são utilizados com as seguintes finalidades:
1.

Segurança;

2.

Possibilitar uma ótima experiência para os visitantes e clientes;

3.

Identificar membros registrados (usuários que se registraram em nosso
site);

4.

Monitorar e analisar a performance, operação e efetividade da
plataforma do Wix;

5.

Medição de eficácia do sistema;

6.

Indicar o sistema a partir do qual o site foi renderizado;

7.

Salvar a preferência de idioma do usuário;

8.

Para medir estabilidade/eficácia;

9.

Em conexão com o usuário;

Tipos de cookies
Primários
Cookies que o Wix coloca no site.

De terceiros
Cookies que são colocados no site por terceiros.

Da duração

Cookies de sessão (transitórios)
Sao apagados quando visitantes do site fecham seus navegadores e não são
utilizados para coletar informações dos seus computadores. Esses
tipicamente armazenam informações no formato de uma identificação de
sessão que identifica pessoalmente o usuário.
Cookies (permanentes ou armazenados) persistentes
São cookies armazenados no disco rígido (hard drive) site de um visitante até

que expirem (numa data de expiração pré-configurada) ou até serem
deletados. Esses cookies são usados para apanhar informações que possam
identificar o usuário, como o comportamento de navegação ou as
preferências do usuário para um site específico.

Categorias:

•

Cookies estritamente necessários: permitem aos visitantes navegação
no site, e também são necessários por motivos de segurança;

•

Cookies funcionais: cookies que “recordam” de visitantes registrados/
clientes para aperfeiçoar a sua experiencia de usuario;

•

Cookies de marketing: servem para sondar o êxito da publicidade
tendo em vista atender melhor os interesses dos clientes;

•

Cookies de análise: auxiliam análise acurada da interação do cliente
com o site;

Cookies de Terceiros

Em alguns casos especiais, também usamos cookies fornecidos por terceiros
confiáveis. A seção a seguir detalha quais cookies de terceiros você pode
encontrar através deste site.

Desativar cookies
Você pode impedir a configuração de cookies ajustando as configurações do
seu navegador (consulte a Ajuda do navegador para saber como fazer isso).
Esteja ciente de que a desativação de cookies afetará a funcionalidade deste
e de muitos outros sites que você visita. A desativação de cookies geralmente
resultará na desativação de determinadas funcionalidades e recursos deste
site. Portanto, é recomendável que você não desative os cookies.

Os links abaixo mostram como acessar as configurações de cookies em vários
navegadores:

•

Firefox - https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/protecao-aprimoradacontra-rastreamento-firefox-desktop?redirectlocale=ptBR&redirectslug=ative-e-desative-os-cookies-que-os-sites-usam

•

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/pt-br/windows/
excluir-e-gerenciar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

•

Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647

•

Safari (OS X) - https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/
mac

•

Safari (iOS) - https://support.apple.com/pt-br/HT201265

•

Android - https://support.google.com/chrome/answer/95647?
hl=pt&co=GENIE.Platform=Android

Importante

Caso voce queira saber mais sobre cookies, recomendamos que acesse o site
https://www.allaboutcookies.org .

À medida que vendemos produtos, é importante entendermos as estatísticas
sobre quantos visitantes de nosso site realmente compram e, portanto, esse é
o tipo de dados que estes cookies rastrearão. Isso é importante para você,
pois significa que podemos fazer previsões de negócios com precisão que
nos permitem analizar nossos custos de publicidade e produtos para garantir
o melhor preço possível.

