POLÍTICA DE COOKIES
Nossa Política de Cookies, informa os usuários as tecnologias sobre o uso de cookies e como gerenciar
preferências para controlá-los em nosso Website.
Os cookies nos auxilia para que este Site funcione corretamente, para fornecer aos visitantes os produtos
e serviços mais relevantes proporcionando-lhes uma boa experiência ao navegar em nosso site e também
nos permite aprimorá-lo.

O que são cookies
Um cookie é um pequeno arquivo de texto que um Website salva em seu computador ou dispositivo
móvel quando você visita um site, com a finalidade de armazenar as preferências de navegação e
identificar se um mesmo aparelho já fez visita anterior a este site, registrando a atividade online do
usuário.

Utilidades dos cookies neste Site
Alguns cookies são necessários para a utilização do site, gerencia a autenticação dos usuários, outros
permitem a personalização e otimização do conteúdo apresentado, guarda as preferências do usuário ou
a monitorização da audiência do site, erros do site e a garantia do seu acesso.
Você pode habilitar ou desabilitar os cookies conforme suas preferencias na “aba” de configurações de
cookies ou modificar as configurações de seu navegador, veja abaixo “Como gerenciar cookies em seu
navegador”. Nesse caso, algumas páginas do site podem não funcionar corretamente.

Tipos de cookies usados neste Site
Os cookies utilizados são classificados da seguinte forma:
•

Cookies essenciais: Sem esses cookies, nosso site pode não funcionar corretamente. Esses cookies são
absolutamente necessários para garantir a segurança, facilidade de uso e funcionalidade do site.
Outros oferecem a você os serviços que estão disponíveis em nosso site e são essenciais para o uso
de alguns de seus recursos.

•

Cookies analíticos: são usados para entender como os visitantes usam nosso site. Isso inclui capturar
a localização geográfica dos visitantes, como as páginas são navegadas, padrões e preferências, tempo
gasto no site e dados adicionais que nos ajudam a melhorar sua experiência.

•

Cookies de desempenho e funcionais: Usamos cookies de desempenho e funcionais para melhorar
ainda mais nosso site, a fim de sempre fornecer a você a melhor experiência online possível. Por
exemplo, para garantir a velocidade de nossas páginas da web, habilitar conteúdo de vídeo e uma
navegação mais rápida. Essas tecnologias nem sempre são essenciais, mas sem esses cookies, certas
funcionalidades do site podem ficar indisponíveis.

•

Cookies de publicidade e marketing: Esse tipo de cookie é utilizado para mostrar anúncios relevantes
para você de acordo com seus interesses e interação conosco e nosso site. Usamos esses dados para
aprimorar nossa comunicação com você. Além de mostrar anúncios relevantes, esses cookies servem
para limitar o número de vezes que um anúncio é exibido e para ajudar a mensurar a eficiência de
nossas campanhas de publicidade. Outra finalidade é lembrar que você acessou um site e coletar
informações referentes aos seus hábitos de navegação a fim de gerenciar suas preferências
adequadamente. Alguns desses cookies podem identificar seu endereço IP.

Mídias Sociais
Em nosso site, incluímos botões para Facebook e Intagram para promover páginas da web (por exemplo,
“curtir”) ou compartilhar nas redes sociais. Esses botões coletam cookies,botões de mídias sociais

também podem armazenar e processar certas informações, de modo que um anúncio personalizado
possa ser mostrado a você.
Por favor, leia a Política de Privacidade dessas redes sociais (que podem mudar regularmente) para ler o
que elas fazem com seus dados (pessoais) que processam usando esses cookies.

Cookies de terceiros
No que diz respeito aos cookies de terceiros, ou seja, cookies não relacionados ao nosso site, não podemos
aceitar a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das políticas de privacidade que eles incluem e,
portanto, as informações que oferecemos a você são sempre com referência à fonte.

Como gerenciar cookies em seu navegador
Os navegadores permitem que você altere as configurações relacionadas a cookies. Geralmente, essas
configurações são encontradas nos menus “Opções” ou “Preferências” do navegador. Para compreender
essas configurações, os links a seguir podem ser úteis. Ou então, use a opção “Ajuda” do navegador para
saber mais detalhes.
•
•
•
•

Configurações de cookies no Chrome™
Configuração de cookies no Firefox®
Configuração de cookies no Explorer®
Configuração de cookies no Safari®

Se você deseja retirar seu consentimento relacionado a esta Política de Cookies a qualquer momento,
você deve excluir os cookies armazenados através das configurações do seu navegador de Internet.

Mudanças nesta Política de Cookies
Nós nos reservamos o direito de fazer alterações a esta política de cookies a qualquer momento, mas se
fizermos quaisquer alterações substanciais nesta política ou na forma como usamos cookies, iremos
atualizar esta política em nosso site. Por favor, verifique esta política regularmente.

Contato
Qualquer pergunta, comentário e solicitação sobre esta política de cookies são bem-vindos e você pode
entrar em contato conosco no e-mail: sac@farmamed.com.br.

