
 

 

Política de Privacidade e utilização de Cookies 

 

I. Introdução 

 

A HELPDATA INFORMÁTICA - DATA PROTECTION OFFICERS como DESENVOLVEDORA deste 

site se esforça para ser clara e transparente sobre todos os dados que coletamos e 

processamos, sobre você e como o fazemos. Na política a seguir, elaboramos como usamos 

os chamados "cookies", pixels e tecnologia similar (juntos, os " Cookies "), seus objetivos 

comerciais e como eles nos permitem melhorar nosso serviço e administrar nossos negócios. 

  
  
II O que são cookies? 

Cookies são pequenos arquivos de texto que contêm informações relacionadas às suas 

configurações da Internet, que são baixadas pelo seu navegador para o dispositivo que você 

usa quando visita nosso site. Os cookies são enviados de volta ao site de origem (cookies de 

terceiros) em cada visita subsequente ou a outro site que reconheça esse cookie (cookies de 

terceiros). Os cookies realizam uma variedade de trabalhos úteis, como lembrar suas 

preferências, adaptar o conteúdo que você vê e melhorar sua experiência online. 

  
III Quando A HELPDATA INFORMÁTICA - DATA PROTECTION OFFICERS coloca Cookies? 

 

A HELPDATA INFORMÁTICA - DATA PROTECTION OFFICERS usa cookies em seu site e 

aplicativos móveis. Qualquer dispositivo com o qual você está visitando esses sites receberá 

pelo menos alguns Cookies nossos, dependendo do consentimento que você nos der ao 

visitar nosso site pela primeira vez ou alterar suas preferências de Cookies posteriormente. 

  
IV Como A HELPDATA INFORMÁTICA - DATA PROTECTION OFFICERS coloca os cookies? 

 

Quando você visita nossos sites (através de qualquer dispositivo) pela primeira vez, 

solicitaremos que você escolha suas preferências através do nosso banner de Cookies, você 

pode fazer uma escolha de acordo com sua escolha, permitindo definir determinadas ou 

todas as categorias de cookies, limitando a configuração dos cookies ou não permitindo 

nenhuma. Colocaremos Cookies no seu dispositivo com base na sua opção. Observe, no 

entanto, que alguns cookies sempre estarão ativos e não solicitamos seu consentimento. Isso 

vale para os cookies estritamente necessários, porque - como o nome sugere - precisamos 

colocá-los para o bom funcionamento do nosso site (consulte também a seção Cookies 

estritamente necessários abaixo). 

  
Você pode alterar suas preferências a qualquer momento em nossas Configurações de 

cookies. 

  



Podemos atualizar nossa Política de Cookies periodicamente, em particular para incluir ou 

remover os Cookies existentes ao longo do tempo. Quaisquer alterações serão atualizadas 

aqui ou em nossa Política de privacidade. 

  
Cookies de sessão 

 

Os cookies de sessão duram apenas a duração da sua visita ao nosso site e são excluídos 

quando você fecha o navegador. Isso nos ajuda a identificar que um usuário de um dispositivo 

específico está navegando de uma página para outra, suportando a segurança do site ou a 

funcionalidade básica. 

  
Muitos dos cookies que usamos são cookies de sessão. Por exemplo, eles nos ajudam a medir 

o tempo médio que você gasta em nosso site. 

  
Cookies persistentes 

 

Os cookies persistentes continuam a existir mesmo depois de você fechar o navegador e 

permitir que um site lembre suas ações e preferências, principalmente se você é um usuário 

existente. Às vezes, os cookies persistentes são usados pelos sites para fornecer publicidade 

direcionada com base no histórico de navegação do dispositivo. 

  
Tipos diferentes em relação ao objetivo de uso 

Os cookies de sessão e persistentes podem servir a propósitos diferentes e podem ser 

colocados pela HELPDATA INFORMÁTICA - DATA PROTECTION OFFICERS ou por terceiros. 

Nós diferenciar entre cookies estritamente necessários, cookies de desempenho , cookies 

funcionais e de marketing e Cookies alvo . 

  
 Cookies estritamente necessários 

 

Esses cookies são essenciais para que possamos fornecer recursos básicos e de segurança do 

nosso site. Sem eles, certos serviços solicitados não podem ser fornecidos, como o uso de 

áreas do nosso site restritas a usuários registrados e serviços relacionados à nosso case de 

produtos. Geralmente, eles são definidos apenas em resposta as ações feitas por você que 

equivalem a uma solicitação de nossos serviços, como definir suas preferências de 

privacidade, fazer login ou preencher formulários. Esses cookies não são implementados para 

coletar informações sobre você para outros fins, como marketing ou análise. 

  
Cookies de desempenho 

 

Esses cookies são usados para coletar informações sobre o desempenho do site e sua visita e 

uso do site, por exemplo, o número de visitantes que usaram o site e as páginas que são 

populares entre os visitantes. Esses cookies não coletam informações que identificam 

diretamente um visitante, embora possam coletar o endereço IP do dispositivo usado para 

acessar o site. Essas informações são usadas com o objetivo de melhorar nosso site e a 

experiência geral do usuário. Sem os cookies de desempenho, não poderemos melhorar 

nosso site e suas funcionalidades para fornecer a melhor experiência de navegação. Se você 

não permitir esses cookies, sua visita ao nosso site não será contada. 

  
 

 

 

Cookies funcionais 

 



Esses cookies permitem que o site da HELPDATA INFORMÁTICA - DATA PROTECTION 

OFFICERS lembre suas preferências, como nome de usuário, configurações de idioma e / ou 

região em que você está. Esses cookies ajudam a fornecer recursos aprimorados e mais 

pessoais. Eles também podem ser usados para lembrar as alterações feitas no tamanho do 

texto, fontes e outras partes de páginas da Web que você pode personalizar ou fornecer 

serviços solicitados, como assistir a um vídeo, usar a funcionalidade de bate-papo ou 

comentar em um blog. Esses cookies não rastreiam sua atividade de navegação em outros 

sites. 

 

Cookies de marketing e segmentação 

 

Esses cookies são usados para fornecer anúncios mais relevantes para você e seus interesses. 

Eles também são usados para limitar o número de vezes que você vê um anúncio, além de 

ajudar a medir a eficácia de nossas campanhas publicitárias. Esses cookies coletam várias 

informações sobre seus hábitos de navegação. Eles geralmente são colocados por redes de 

publicidade com a nossa permissão. Eles lembram que você visitou um site e essas 

informações são compartilhadas com outras organizações, como editores de mídia. Essas 

organizações fazem isso para fornecer anúncios direcionados mais relevantes para você e 

seus interesses. Esse tipo de publicidade é chamado de publicidade comportamental online. 

Além disso, esses cookies nos permitem analisar o comportamento de navegação do site e 

assim, personalizar a nossa abordagem de marketing. 

  
  
 Os dados pessoais sobre você são processados através de cookies? 

 

Nem todos os cookies coletam e processam dados pessoais sobre você. Em vez disso, visitas 

anônimas podem ser usadas em muitos casos. Em alguns casos, no entanto, os cookies 

ajudarão a coletar e processar dados pessoais através de seu uso . 

 Informação suplementar 

Podemos incorporar conteúdo externo de sites de terceiros (por exemplo, Facebook, 

YouTube) em nosso site periodicamente. Além disso, às vezes fazemos parcerias com terceiros 

que prestam serviços para os quais você pode navegar em nosso site. Esses terceiros podem 

usar cookies, você pode descobrir sobre sua abordagem aos cookies em seus sites. 

  
  
Lista de cookies 

 

Um cookie é um pequeno pedaço de dados (arquivo de texto) de um site - quando é solicitado 

pelo usuário - solicita um navegador para armazenar no seu dispositivo, para lembrar 

informações sobre você, como sua preferência de idioma ou informações de login. Esses 

cookies são definidos por nós e são usados por cookies primários. Também usamos cookies 

de terceiros, que são cookies de um domínio diferente de nosso site que você está visitando. 

Mais exemplos de uso de cookies e outras tecnologias de rastreamento para os seguintes 

itens: 

  
  
Cookies Estritamente Necessários 

 

Estes cookies são essenciais para o fornecimento de recursos básicos e de segurança do nosso 

site. Sem esses cookies, os serviços que você solicitou não podem ser usados, como usar áreas 

de nosso site, que são restritos a usuários (um cookie, que identifica os usuários registrados 

para reconhecê-los durante uma visita e sem retorno, por exemplo, na área de login de nosso 

site. Permitindo, os Cookies apenas que são configurados em respostas a ações feitas por 

você, que equivalem a uma solicitação de serviços, como definir suas permissões de 



privacidade, fazer login ou preencher formulários. Estes cookies não são implementados para 

coletar informações sobre você para outros fins, como marketing ou analítica. 

 

 

 

Abaixo os quadros de cookies utilizados por este site: 

 

 

 

Cookie Domain Description Duration Type 

ssr-
caching 

Helpdatainformatica.com.br Cookie que indica 
quando um site foi 
renderizado. 

 
Cookies de 
Terceiros 
(Plataforma de 
Desenvolvimento) 

XSRF-
TOKEN 

. Cookie Utilizado 
pela plataforma de 
desenvolvimento da 
página - Segurança 

sessão Necessário 

svSession  Desenvolvido pela 
plataforma de 
desenvolvimento – 
Trata-se de um 
Cookie persistente. 
Identifica visitantes 
únicos, e rastreia 
estes visitantes 
dentro das sessões 
deste site   

1 ano 11 
meses 28 
dias 23 
horas 59 
minutos 

Analítico 

hs  Cookie Utilizado 
pela plataforma de 
desenvolvimento - 
Segurança 

sessão Necessário 

 

 

V Como A HELPDATA INFORMÁTICA - DATA PROTECTION OFFICERS trata os dados 

identificáveis coletados através dos formulários de Agendamento? 

 

Quando os Titulares dos Dados nos enviam um pedido de “Agendar Online” com algum de 

nossos especialistas, a equipe da HELPDATA INFORMÁTICA - DATA PROTECTION OFFICERS 

recebe estas solicitações e utiliza as informações de identificação única e exclusivamente para 

contactar o solicitante e reservar datas para estas reuniões de consultoria na agenda virtual 

da Google. Estas solicitações, são verificadas diariamente e estão associadas a uma 

programação de “Exclusão” de agendamentos após as datas terem sido excedidas ou 

canceladas tornando-as irrecuperáveis. 

 

Para maiores informações:  mailto:helpdata@helpdatainformatica.com.br 

mailto:helpdata@helpdatainformatica.com.br

