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Aviso de Cookies
O presente termo de Política de Cookies da Instituição Educacional Professor Pasquale
Cascino, inscrita no CNPJ sob nº 43.371.723/0001-00, “IEPAC”, e suas entidades mantidas
têm como objetivo explicar com total transparência para que finalidade utilizamos
cookies nosso website.
1)

O que é um cookie e para que é utilizado?

1.1 Um cookie é um pequeno arquivo de texto que é armazenado e/ou lido pelo
navegador do usuário no disco rígido do seu dispositivo final (por exemplo,
computador, portátil ou smartphone) pelos websites que visita.
1.2 Quase todos os websites usam tecnologia de cookies para otimizarem o design e as
funcionalidades. Os cookies também tornam as suas interações com websites mais
seguras e rápidas, visto que conseguem lembrar-se das suas preferências (por
exemplo, início de sessão e idioma), enviando as informações que contêm de volta
para o website originário (cookie de primeira parte) ou para outro website a que
pertencem (cookie de terceiros), quando o usuário revisita o respectivo website com
o mesmo dispositivo final.
2) Por que utilizamos cookies?
2.1 Um dos principais motivos é para permitir que sites e portais de Web funcionem
corretamente, pois os cookies desempenham diferentes funções que nos ajudam a
tornar sua experiência mais fácil e interativa. Especialmente se você estiver usando o
mesmo dispositivo e o mesmo navegador que usou quando visitou nosso site
anteriormente.
2.2 Os cookies nos permitem fornecer a você acesso a serviços, funcionalidade,
informações consistentes e atualizadas.
2.3 Para personalizar a sua experiência na web e em nossos sites e portais, os cookies
também nos ajudam a entender como você usa e interage com nossos sites e portais
da web, também podem ser usados para lembrar suas preferências e ID de usuário
quando você visita nossos sites. Se conhecermos suas configurações e preferências,
podemos fornecer uma experiência de usuário mais personalizada, ajudando você a
navegar de forma mais eficiente para páginas relevantes.
3) Quais cookies nós utilizamos?
3.1- Quando utilizamos cookies em nosso Site, podemos classificá-los conforme as
seguintes categorias:
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•

Os cookies estritamente necessários permitem ao usuário deslocar-se no website e
utilizar as suas funções básicas. Normalmente, são definidos apenas em resposta a
ações efetuadas pelo usuário que equivalem a um pedido de serviços, tais como
acesso a uma área segura do nosso website. Estes cookies são indispensáveis para a
utilização deste website.

•

Os cookies funcionais são utilizados para reconhecer quando o usuário volta ao
nosso website

e

permitem-nos

oferecer-lhe

funções melhoradas

e

mais

personalizadas, tais como saudá-lo pelo nome e recordar as suas preferências. Estes
cookies recolhem informações anônimas e não podem seguir os seus movimentos
noutros websites.
•

Os cookies de desempenho e de análise permitem-nos reconhecer e contar o
número de visitantes, assim como recolher informações sobre a forma como o
website é utilizado. Isto ajuda-nos a melhorar a forma como o nosso website
funciona, por exemplo, garantindo que os usuários encontrem facilmente aquilo que
procuram.

•

Os cookies de marketing e de preferências registram as visitas de usuários ao nosso
website, as páginas que cada usuário visitou e as ligações que seguiu. Utilizaremos
estas informações para fornecer anúncios mais relevantes para cada usuário e para
os seus interesses. Também são utilizados para limitar o número de vezes que cada
usuário vê um anúncio e ajudam a aferir a eficácia das campanhas publicitárias.

4) Quanto tempo os cookies permanecerão no meu dispositivo?
4.1- Em termos de duração, poderemos utilizar dois tipos diferentes de cookies nos
nossos websites:
•

Cookies de Sessão. Estes cookies são temporários e permanecem no seu dispositivo
até que você deixe os nossos websites;

•

Cookies Permanentes. Estes cookies permanecem no seu dispositivo por tempo
indefinido ou até que você os apague manualmente (o tempo de permanência de
um cookie no seu dispositivo irá depender da duração ou “tempo de vida” do cookie
específico, bem como das definições do seu navegador, como descrito acima).

5) Como controlar os cookies?
5.1- Se o usuário quiser eliminar os cookies armazenados no seu dispositivo e configurar
o seu navegador para recusar cookies, pode fazê-lo utilizando as definições de
preferências do seu navegador. Normalmente, encontradas nas definições de
navegação nos menus “Opções”, “Ferramentas” ou “Preferências” do navegador que
utiliza para acessar este website.
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5.2 Consulte as instruções do seu navegador para saber mais sobre como ajustar ou
alterar suas configurações, lembrando que a configuração desejada deve ser
replicada em todos os dispositivos utilizados para acessar os nossos sites.
6) Alterações neste Aviso de Cookies
6.1 Essa política de cookies poderá ser alterada a qualquer momento, para garantir a
adequação legal o nosso compromisso de máxima transparência com o usuário.

CONTROLE DE VERSÕES
Versão

Data de atualização

3

30/08/2021

Página 5 de 5

