POLÍTICA DE COOKIES DO SITE COW COWORKING SPACE

1.

INTRODUÇÃO

Bem-vindo (a) à Política de Cookies ("Política") do COW COWORKING SPACE (“CO.W”).
O CO.W valoriza e respeita a privacidade dos seus associados, colaboradores,
fornecedores e parceiros e temos como compromisso garantir a confidencialidade e a
segurança de todos os seus Dados Pessoais durante a prestação de nossos serviços e
demais atividades inerentes ao nosso negócio.
Por isso, este documento busca esclarecer de forma clara e objetiva como utilizamos
cookies.
Caso você tenha alguma dúvida ou tenha interesse em conversar conosco sobre qualquer
questão relacionada a presente Política, fique à vontade para contatar nossa equipe pelo
canal: lgpd@mycow.com.br
2.

OBJETIVOS

Procuramos explicar de forma transparente como, quando e porque utilizamos cookies, pois
o CO.W utiliza cookies para melhorar o desempenho e a sua experiência na utilização do
nosso website.
Ao acessar o nosso website, você autoriza o uso cookies nos termos desta Política. Caso
não concorde com o uso de cookies, você pode:
(i)
(ii)

ajustar as configurações de seu navegador para não permitir o uso de cookies; ou
não acessar o nosso website.

Lembramos que desabilitar o uso de cookies pode impactar na sua experiência ao navegar
em nosso website.
Para quaisquer questões ou dúvidas sobre esta política de cookies, você pode entrar em
contato conosco por meio do endereço eletrônico: lgpd@mycow.com.br ou se preferir saber
mais informações sobre nós e como protegemos seus dados, consulte nossa Política de
Privacidade disponível em nosso website.
3.

O QUE SÃO COOKIES?

Um cookie é um pequeno arquivo de texto que é armazenado no seu computador quando
visita um website. Este arquivo armazena texto de informações que podem ser lidas pelo
site ao visitá-lo novamente em uma data posterior.

Os cookies podem ser instalados pelo servidor do site que você visita ou por parceiros
desse site. O servidor de um site só pode ler os cookies que ele mesmo instalou e não tem
acesso a outras informações encontradas em seu computador ou dispositivo móvel. Os
cookies são armazenados na pasta do navegador em seu computador ou dispositivo móvel.
Os cookies geralmente fazem a interação entre o visitante e o site de maneira mais rápida
e mais fácil, ajudando o visitante a navegar entre as diferentes partes de um site. Alguns
desses cookies são necessários, porque caso contrário, o site seria incapaz de funcionar
adequadamente.
Outros cookies são convenientes para o visitante já que eles lembram o nome de usuário
de forma segura, bem como as preferências de idioma, por exemplo. Cookies significam
que você não precisa preencher as mesmas informações cada vez que você visita um
website.
4.

PARA QUE SERVEM OS COOKIES?

Os cookies servem para aprimorar a sua experiência, tanto em termos de performance,
como em termos de usabilidade, uma vez que os conteúdos disponibilizados são
direcionados às suas necessidades e expectativas.
Os cookies permitem que nosso website memorize informações sobre a sua visita, o seu
idioma preferido, a sua localização, a recorrência das suas sessões e outras variáveis que
nós consideramos relevantes para tornar sua experiência muito mais interativa.
Os cookies também podem ser utilizados para compilar estatísticas anônimas e
agregadas que permitem entender como os usuários utilizam e interagem com o nosso
website, bem como para aprimorar suas estruturas e conteúdo. Por serem estatísticas
anônimas, não podemos identificá-lo pessoalmente por meio desses dados.
A utilização de cookies é algo comum em qualquer website atualmente. O seu uso não
prejudica os dispositivos (computadores, smartphones, tablets, etc.) em que são
armazenados.

5.

QUE TIPO DE COOKIES UTILIZAMOS?

Utilizamos três tipos de cookies em nosso website: cookies de sessão, cookies persistentes
e cookies de terceiros.
A.

Cookies de Sessão

São cookies que permitem que os operadores do website conectem ações do usuário
durante a sessão. Os cookies de sessão são temporários, por isso todos os cookies de
sessão são eliminados quando o usuário fecha website ou encerra o navegador.

B.

Cookies Persistentes

São os cookies que ficam armazenados no dispositivo do usuário até que sejam excluídos
(o tempo que o cookie permanece no dispositivo depende da duração do seu "tempo de
vida" e das configurações do navegador).
C.
•

Os cookies (de sessão ou persistentes) podem ser categorizados de acordo com
sua função:
Cookies Estritamente Necessários: permitem navegar e acessar as áreas seguras do
website. Sem esse tipo de cookie, nosso website não funciona corretamente. Esses
cookies não recolhem informação sobre o usuário que possa ser utilizada para fins de
marketing ou para saber os websites que visitou na internet.

Cookies Analíticos: coletam dados estatísticos anônimos com a finalidade de analisar a
utilização do website e seu respectivo desempenho.

•

Cookies de Funcionalidade: são utilizados para assegurar a disponibilização de
funcionalidades adicionais no website ou para guardar as preferências definidas pelo
usuário, sempre que utilizar o mesmo dispositivo, para que o usuário não precise
fornecer as mesmas informações mais de uma vez.

C. Cookies de Terceiros
Por vezes, nós recorremos a outros fornecedores, que também possuem permissão para
instalar cookies nos dispositivos dos usuários em nosso nome quando estes utilizam nossos
sites. Caso o usuário queira maiores informações sobre como optar por não receber tais
cookies, deverão ser consultadas as políticas de privacidade destes fornecedores.

Cookie
Facebook

Google
Analytics

Descrição
Utilizamos Facebook para entender como as nossas campanhas de
mídia funcionam e como você interage com o nosso website de modo
a melhorar a experiência do usuário.
Utilizamos Google Analytics para entender como as nossas
campanhas de mídia funcionam e como você interage com o nosso
website de modo a melhorar a experiência do usuário.

6.

É POSSÍVEL CONTROLAR OU EXCLUIR COOKIES?

A maioria dos navegadores de Internet é configurada para aceitar automaticamente os
cookies.
Você pode alterar as configurações para bloquear o uso de cookies ou alertá-lo quando um
cookie estiver sendo enviado para seu dispositivo. Existem várias formas de gerenciar
cookies.
Ao desabilitar os cookies, você talvez não consiga visitar certas áreas de uma página ou
talvez não receba informações personalizadas quando visitar uma página do website do
CO.W.
Caso você utilize dispositivos diferentes para acessar o nosso website (computador,
smartphone, tablet, etc.), deve assegurar-se de que cada navegador, em dispositivos
distintos, esteja ajustado para atender às suas preferências em relação aos cookies.
É possível desabilitar os cookies diretamente no seu navegador. Por fim, é importante
ressaltar que, caso os cookies sejam desabilitados, eles não são automaticamente
excluídos do navegador, sendo necessário que esse processo seja feito de forma específica
e manualmente por meio das configurações de exclusão/eliminação do navegador.

7.

CONTATO EM CASO DE DÚVIDAS

Em caso de dúvidas sobre as funcionalidades do nosso site aos quais esta Política se
aplica, você pode entrar em contato conosco por meio do endereço de e-mail:
lgpd@mycow.com.br

8.

ALTERAÇÕES NA POLÍTICA DE COOKIES DO CO.W

O CO.W reserva-se no direito de revisitar e alterar esta Política periodicamente e a seu
critério, podendo realizar modificações que atualizem suas disposições. As alterações
realizadas serão comunicadas oportunamente pelos canais oficiais do CO.W.

