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Política de Cookies
A COOPEAVI respeita a privacidade dos seus dados e valoriza o relacionamento que tem
com você, que acessa e/ou utiliza os nossos serviços na plataforma digital.
Como muitas empresas, usamos a tecnologia em nossas plataformas para coletar informações
que nos ajudam a melhorar sua experiência conosco. Desenvolvemos esta Política de Cookies
para que você possa entender o que são cookies, que tipo de cookies nós usamos, quais as
informações que coletamos usando cookies e para quais finalidades essas informações são
utilizadas. Para mais informações sobre como usamos, armazenamos e mantemos seus dados
pessoais seguros, consulte nossa Política de Privacidade.

1. O que são Cookies?
Cookies são pequenos arquivos que transferimos para o seu navegador (local em que se
coloca o endereço virtual para acessar páginas na internet), ou dispositivo (como celular ou
tablet) que nos permitem reconhecer o seu navegador ou dispositivo, e saber como e quando
os sites, produtos e/ou serviços da COOPEAVI são utilizados. Eles podem ser úteis para, por
exemplo, adequar o tamanho do site à sua tela, entender melhor as suas preferências e lhe
oferecer um serviço mais eficiente.

2. Por que usamos Cookies?
A COOPEAVI utiliza cookies pelos seguintes motivos:
Autenticação: Usamos cookies e tecnologias semelhantes para reconhecer você, quando
acessar nossos serviços. Essas tecnologias nos ajudam a exibir as informações corretas e a
personalizar sua experiência de acordo com as suas configurações, facilitando o seu acesso e
a sua experiência na navegação.
Plugins de redes sociais: Utilizamos cookies e tecnologias semelhantes para habilitar plugins
de determinadas redes sociais, quando você escolhe acessar nossos produtos e/ou serviços por
meio dessas redes.
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Importante esclarecer que a COOPEAVI não se responsabiliza pelo uso de cookies de
plataformas de terceiros. Fique atento, pois os cookies instalados em decorrência da sua
interação com plataformas de terceiros podem eventualmente continuar a monitorar as suas
atividades online mesmo depois de finalizada sua interação com as plataformas, sendo
recomendável que você limpe seu histórico de navegação regularmente para se certificar de
que seu dispositivo utiliza apenas as tecnologias do seu interesse.

3. Quais cookies são utilizados no site da COOPEAVI?
Abaixo você encontrará os tipos de cookies que utilizamos em nossas plataformas, com suas
respectivas finalidades.
Cookies Essenciais: Esses cookies são essenciais para permitir a movimentação do usuário
em nosso site e fornecer acesso a recursos como seu perfil, recursos exclusivos para clientes e
outras áreas seguras do site. Esses cookies não coletam informações sobre o usuário que
poderiam ser usadas para fins de marketing. Esta categoria de cookies não pode ser
desativada.

4. Como posso remover ou bloquear os cookies?
Se você quiser saber quais cookies estão instalados no seu dispositivo, ou se deseja excluí-los
ou restringi-los, você pode utilizar as configurações do seu navegador para isso. Você
encontrará mais explicações sobre como proceder clicando nos links abaixo. Para encontrar
informações relacionadas a outros navegadores, visite o site do desenvolvedor do navegador:
●

Firefox:

●

Chrome:

●

Safari:

●

Internet Explorer:

● Microsoft Edge:

Lembre-se que o uso de cookies nos permite te oferecer uma melhor experiência em nossos
produtos e serviços. Se você bloquear cookies em nossos produtos ou decidir não permitir o
funcionamento de alguns deles, não temos como garantir o correto funcionamento de todas as
funcionalidades das nossas plataformas e talvez você não consiga acessar determinadas áreas
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de nossos produtos. Além disso, é provável que certas funções e páginas não funcionem da
maneira adequada, como por exemplo, solicitar sua localização toda vez que acessar ao site,
mesmo que já tenha informado anteriormente.

5. Alterações na Política de Cookies
Como estamos sempre buscando melhorar nossos serviços, esta Política de Cookies pode
passar por atualizações para refletir as melhorias realizadas. Desta forma, recomendamos a
visita periódica desta página para que você tenha conhecimento sobre as modificações
efetivadas. Caso sejam feitas alterações relevantes que necessitem de um novo consentimento
seu, iremos publicar uma atualização e solicitar um novo consentimento.

Esperamos que essas informações tenham ajudado você!
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