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Restrição proprietária:

Este documento controlado é propriedade da Tradomart SV Ltd.
qualquer divulgação, reprodução ou transmissão para pessoas não autorizadas

sem a autorização prévia por escrito da Tradomart SV Ltd é proibida.

Introdução

A política é baseada na categorização dos cookies, suas funções e para que são utilizados.
Inicialmente, quatro categorias foram identificadas:

(1) cookies estritamente necessários,

(2) cookies de desempenho,

(3) cookies de funcionalidade e

(4) cookies de segmentação ou publicidade

Existem dois tipos de cookies com base no tempo de vida: cookies de sessão e cookies persistentes. 
Os cookies de sessão são criados temporariamente na subpasta do navegador do usuário enquanto o 
usuário está visitando um site. Assim que o usuário sai do site, o cookie da sessão é excluído. Por 
outro lado, os arquivos de cookies persistentes permanecem na subpasta do navegador e são 
ativados novamente quando o usuário visita o site que criou aquele cookie específico. Um cookie 
persistente permanece na subpasta do navegador pelo período de duração definido dentro do 
arquivo do cookie.

Os arquivos de cookie são automaticamente alojados no arquivo de cookie - a memória do 
navegador - e cada um normalmente contém:
• O nome do servidor de onde o cookie foi enviado
• A vida útil do cookie
• Um valor - geralmente um número exclusivo gerado aleatoriamente

O servidor do site que enviou o cookie usa esse número para reconhecer o usuário quando ele 
retorna a um site ou navegue de página em página. Apenas o servidor que enviou um cookie pode 
ler e, portanto, usar aquele cookie.

Um cookie é uma sequência de informações apenas de texto que um site transfere para o arquivo de 
cookie do navegador no disco rígido dos computadores para que o site se lembre de quem são os 
usuários.

Um cookie geralmente contém o nome do domínio de onde veio o cookie, a "duração" do cookie e 
um valor, geralmente um número exclusivo gerado aleatoriamente. Dois tipos comuns de cookies 
são usados na maioria dos sites - cookies de sessão, que são cookies temporários que permanecem 
no arquivo de cookies do seu navegador até que o usuário saia do site, e os cookies persistentes, que
permanecerão no arquivo de cookie do navegador por muito mais tempo (embora quanto tempo 
dependerá do tempo de vida do cookie específico).

Os cookies podem ajudar um site a organizar o conteúdo de acordo com os interesses preferidos do 
usuário mais rapidamente.



Explicação de cookies

Cookies são pequenos pedaços de informação que são armazenados em seu computador por um site
que você visita a fim de permitir que você execute certas funções no site e regular seu conteúdo 
para a sua preferência. Eles podem armazenar dados em páginas para as quais você forneceu 
informações importantes (por exemplo, quando fornecer uma senha), mas apenas quando for 
solicitada e você aceitar o armazenamento desta informação. Os cookies podem ser usados em 
algumas páginas do site para fornecermos aos usuários do site uma experiência de navegação na 
web mais personalizada; eles não são usados para determinar a identidade pessoal de qualquer 
pessoa apenas visitando o site.

Que tipo de cookies usamos

Cookies de sessão

Esses cookies são temporários, pois são excluídos assim que você fecha o navegador. Os cookies de
sessão são usados para reter as informações que você nos fornece à medida que você navega por 
cada seção do nosso site.

Você pode optar por recusar cookies de sessão por meio das configurações de privacidade do seu 
navegador, mas observe que isso pode ter um impacto negativo em sua experiência de navegação, 
especialmente se esses forem recusados em todos os sites.

Cookies analíticos

Os cookies analíticos podem incluir cookies temporários e mais persistentes que usamos para 
rastrear como você usa nosso site e por quanto tempo. Os cookies analíticos não divulgam qualquer 
identificação de informações específicas para sua pessoa, mas elas nos ajudam a melhorar a forma 
como fornecemos nosso conteúdo.

Consulte as configurações de privacidade do seu navegador para saber como você pode desativar os
cookies analíticos.

Cookies funcionais

Os cookies funcionais gravam e salvam suas escolhas para fornecer uma experiência mais perfeita
em nosso site. Uma forma de os cookies funcionais fazerem isso é lembrando-se de sua seleção de 
idioma cada vez que você nos visita.

Consulte as configurações de privacidade urgentes do seu navegador para saber como você pode 
desativar os cookies funcionais.

Cookies de terceiros

Esses cookies são usados por terceiros e principalmente por sites de mídia social como Google+, 
Facebook ou YouTube. Os cookies de terceiros nos permitem oferecer maneiras fáceis de 
compartilhar nosso conteúdo em todas as suas redes sociais e também apresentamos os vídeos que 
postamos no YouTube.

Você pode desativar o uso desses cookies nas configurações de privacidade do seu navegador, mas 
observe que isso também desativará todas as funções descritas acima.



Por que usamos cookies

Como já foi mencionado, usamos cookies para garantir a funcionalidade ideal do nosso site e 
modificar nosso conteúdo de acordo com suas preferências pessoais. Como corretor regulamentado,
você pode ter certeza de que quaisquer informações pessoais que coletamos, por qualquer meio, não
serão compartilhadas com terceiros.

Por favor, leia nossa política de privacidade para obter informações mais detalhadas sobre como 
usamos seus dados. Se você tem mais perguntas, por favor, não hesite em nos contatar.

O objetivo desta política é fornecer requisitos para o uso de cookies e estabelecer as etapas que o 
departamento de TI deve seguir para implementar, apoiar e usar os cookies da web da página de 
nossa empresa. Esses requisitos devem ser seguidos conforme documentado, a fim de proteger os 
sistemas da empresa e os dados de acesso não autorizado ou uso indevido.

A implementação desta política criará expectativas nas mentes dos usuários e é importante que o 
site usará este guia de forma consistente e adequada, em particular, não registrando incorretamente 
ou cookies com descrições incorretas. Este guia é, portanto, uma ferramenta útil para auxiliar a 
conformidade.


