Política de Cookies

Qual o objetivo da Política?
A Privacidade e a Proteção de Dados são temas de extrema importância para nossa
organização. Por conta disso, nós, do Teorema, criamos esta Política de Cookies para
demonstrar a você, usuário do site, de forma clara e acessível como utilizamos cookies e
o papel que eles desempenham.
O que são Cookies:
Começaremos a presente Política explicando de forma simplificada o que são Cookies.
Cookies são pequenos arquivos baixados no seu computador ou dispositivo móvel para
melhorar a sua experiência durante a navegação em um site, lembramos que a imensa
maioria dos sites da web os possuem. Está Política utiliza o termo cookie para qualquer
arquivo que recolha informações desta forma, além disso, descrevemos quais
informações eles coletam, como as usamos e por que às vezes precisamos armazenar
esses cookies.
Como usamos os cookies:
Os cookies utilizados no site https://www.portalteorema.com.br/ têm as seguintes
finalidades:
•
•

Permitir uma navegação eficiente entre páginas
Lembrar preferências e melhorar a experiência do usuário

Nosso site utiliza as ferramentas analytics mais confiáveis do mercado. Estas ferramentas
são métodos de análise confiáveis e seguras para nos ajudar a entender como você usa o
website e como podemos melhorar sua experiência de navegação. Esses cookies auxiliam
na compreensão de como você está interagindo com nosso site, quanto tempo você passa
nele e nas páginas visitadas dentro do domínio.
Também usamos botões e plugins de redes sociais. De forma a permitir que você se
conecte com seu Facebook, Twitter e Youtube. Para o correto funcionamento, as
plataformas implementam cookies em nosso site.
Os cookies que definimos:
• Cookies de sessão: Estes não apresentam data de validade e não ficam gravados
no disco, quando o site é fechado os cookies são excluídos permanentemente.

• Cookies de preferências do site: Estes cookies se enquadram como “Cookies
permanentes”, ao invés de serem excluídos ao fechar o navegador eles são
excluídos por data de validade.
Cookies de terceiros:
Em alguns casos, também nos utilizamos de cookies fornecidos por terceiros confiáveis.
O Teorema só mantém relações com empresas que garantem a integridade e segurança
dos dados pessoais coletados. A seção a seguir detalha quais cookies de terceiros você
pode encontrar no website.
• Cookies enviados pelo Google Analytics. Esta é uma das soluções analíticas mais
difundidas e confiáveis da web, utilizamos está ferramenta com o intuito específico de
nos ajudar a compreender como você usa o site para podermos melhorar sua experiência.
Por exemplo, utilizamos o Cookie _“GA” de modo que as próximas visitas ao site possam
ser relacionadas a você.
Desativando Cookies:
Você pode impedir a configuração de cookies ajustando as configurações do seu
navegador. Esteja ciente de que a desativação de cookies afetará a funcionalidade deste
e de muitos outros sites que você visita.
Mais Informações:
A proteção de seus dados pessoais e a sua privacidade são respeitadas em todas as
operações da nossa empresa. Estamos comprometidos em proteger seus dados pessoais,
sua privacidade e principalmente em garantir a sua segurança.
Esperamos que a Política tenha esclarecido o funcionamento dos cookies deste website
para você, no entanto, se ainda estiver procurando por mais informações, você pode nos
contatar nos seguintes meios:
• E-mail: protecaodedados@teorema.com.br
Informações do Controlador:
Teorema - Sociedade Educacional Pitágoras – EPP., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o nº 03.747.807/0002-61, com sede na Rua Quinze de Novembro,
917, na cidade de Pelotas/RS.

