TERMO DE COOKIES DA CONSTRUTORA
CETA

INCORPORAÇÃO

CONSTRUÇÕES

E
EIRELI

(“CONSTRUTORA CETA”)

I – DA DISPOSIÇÕES GERAIS
Os cookies são usados para melhorar o desempenho do nosso website
e tornar a experiência do usuário mais proveitosa.
II- DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS
1.

DO SIGNIFICADO

1.1 Cookies são pequenos arquivos que coletam informações. Pela
ação dos cookies é possível que um website consiga registrar e
“recordar” ações de cada usuário que o visita.
1.2 Os Cookies possibilitam não apenas reconhecer automaticamente
o dispositivo em uma próxima visita, como também monitorar o
padrão de busca dos usuários, para que a oferta dos produtos e
serviços seja cada vez mais personalizada e acertada.
1.3 A captação dos dados pelos Cookies acontece em qualquer
dispositivo que esteja conectado à internet, no momento em que se
visita um website.
1.4 O usuário possui a liberalidade de, a qualquer tempo, utilizar
o navegador de Internet (browser) para aceitar, recusar, requerer
notificação ou até mesmo bloquear a entrada de cookies no sistema.
1.4.1 A não aceitação dos cookies pode vir a limitar algumas
funcionalidades do site.

2. DA JUSTIFICATIVA
2.1 Os cookies são usados para melhorar a sua experiência do
usuário no website. Afinal, eles armazenam as preferências dos
visitantes, e assim, facilitam suas navegações, tornando-as mais
rápidas e eficientes.
2.2 De igual forma, os Cookies são utilizados com a finalidade de
compilar

estatísticas

anônimas

e

agregadas

que

ajudam

a

compreender como as pessoas utilizam a plataforma digital.
3. DOS TIPOS DE COOKIES
A CONSTRUTORA CETA utiliza em sua plataforma digital os
seguintes tipos de Cookies:
3.1 Cookies Estritamente Necessário: Estas cookies são essenciais
para

que

possa

deslocar-se

pelo

site

e

utilizar

as

suas

funcionalidades, tais como aceder a áreas seguras do site. Sem
estes cookies, os serviços que solicitou não podem ser prestados.
3.1.1 Este tipo de Cookies não identificam o usuário.
3.2 Cookies de Analítico: Estes cookies permitem-nos utilizar a
análise de dados para podermos medir e melhorar o desempenho do
nosso site e fornecer-lhe conteúdos mais relevantes. Eles não
recolhem informações que identifiquem um visitante até um nível
individual que nos seja disponibilizado. Assim como também não
transmite informações pessoalmente identificáveis a terceiros,
exceto em casos limitados, quando contratamos um prestador de
serviços para agir em nosso nome, mas que depois não pode utilizar
os dados para os seus próprios fins.
3.3

Cookies

de

Marketing: anúncios

tais como “web

beacons”,

“pixels” e “tags” de redes de anúncios, que ajudam a oferecer
propagandas relevantes de forma mais eficaz.
3.3.1 Estes Cookies servem para direcionar a publicidade em
função dos interesses de cada usuário e do número de visitas

que realizaram, permitindo limitar a exibição do anúncio a um
certo número de vezes.
3.3.2 Boa parte deste tipo de Cookies monitoram os usuários
através do ID ou endereço de IP do seu dispositivo, e assim,
conseguem coletar alguns dados pessoais.
3.3.3

Ademais,

estes

Cookies

permitem

que,

por

meio

de

anúncios segmentados, a eficácia do website da CONSTRUTORA
CETA seja avaliada.
3.4 Cookies da Sessão: esses Cookies são temporários. Eles são
apagados no momento em que acaba a visita ao website e o navegador
é fechado.
3.5

Cookies

de

Funcionalidade:

são

aqueles

que

guardam

as

preferências do usuário no que diz respeito à utilização do
website, de forma que não seja necessário voltar a configurar o
site a cada visitação.
4. DO CONTROLE DO COOKIES:
4.1

No

próprio

configurações,

é

navegador
possível

de

Internet

desativar

os

(browser),
cookies

–

em

suas

tanto

da

CONSTRUTORA CETA, como de terceiros.
4.2 É necessário ficar atento que cada tipo de navegador tem um
meio diferente de realizar esse controle.
4.2.1 Abaixo segue instruções do controle de Cookies em alguns
navegadores.

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform
%3DDesktop&hl=en
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/pt-br/windows/excluir-egerenciar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/pt-br/windows/microsoft-edgedados-de-navega%C3%A7%C3%A3o-e-privacidade-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4ac582b4e640dd
Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/protecao-aprimorada-contrarastreamento-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookieswebsite-preferences&redirectlocale=en-US
Safari:
https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac

4.3 Ao utilizar o website da CONSTRUTORA CETA sem apagar ou
rejeitar alguns ou todos os cookies, existe a concordância de que
a CONSTRUTORA CETA pode utilizá-los nos seus dispositivos.
4.4 É possível obter mais informações sobre Cookies acessando:
www.allaboutcookies.org
5. DO CONTATO:
5.1

Em

caso

de

dúvidas

a

respeito

do

Termo

de

Cookies

da

CONSTRUTORA CETA, favor entrar em contato conosco das 08 às 16
horas, através do nosso e-mail: lgpd@construtoraceta.com.br, pelo
telefone: (81) 3325.4108, ou presencialmente no endereço: Av.
Conselheiro Aguiar, 1748 Sala 407, Emp. Ítalo Brasil Renda - Boa
Viagem - Recife / PE.

