Polí ca de Cookies
A Rede La Salle apresenta a Polí ca de Cookies de seus sites e aplicações web
que tem por ﬁnalidade regulamentar as regras sobre obtenção, uso e armazenamento
dos dados e informações coletadas dos visitantes e usuários dos sites, bem como dos
registros de suas a vidades.

I. Termos e definições
COOKIES: cookies são pequenos arquivos criados por sites que você visita e que
são salvos no seu disposi vo, por meio do navegador. Esses arquivos contêm
informações que servem para iden ﬁcar quem está visitando a página, seja para
personalizar de acordo com o perﬁl ou para facilitar a navegação de várias páginas
dentro do mesmo site. Informações que facilitam você navegar em vários sites na
internet sem precisa o tempo todo conﬁgurar itens básicos, como o seu idioma de
preferência, por exemplo.

II.

DO ARMAZENAMENTO e USO DOS COOKIES

A Rede La Salle informa a todos os visitantes que u liza cookies para facilitar a
iden ﬁcação dos usuários, os quais são u lizados quando do acesso as nossas páginas
e sites:
U lizamos cookies primários. Estes cookies são colocados no seu disposi vo pelo
nosso site e são essenciais para uma boa navegação no site. Os cookies de sessão são
u lizados para manter a conﬁguração de idioma e segurança durante o tempo de
navegação. Ao fechar o navegador, os cookies são apagados do computador. Os cookies
primários persistentes ﬁcam gravados no disposi vo até seu vencimento ou excluído
do disposi vo. Este po de cookie é u lizado para gravar as preferências do usuário em
próximos acessos, como por exemplo, o aceite do uso de cookies.
Também u lizamos cookies de terceiros. Estes cookies são colocados no seu
disposi vo não pelo site que você está visitando, mas por terceiros que fazem controles
analí cos das visitações. Os cookies temporários de terceiros são excluídos do
disposi vo quando o navegador é fechado. Os cookies de terceiros persistentes são
armazenados no disposi vo até seu vencimento ou exclusão. Ambos são u lizados para
veriﬁcar o tempo de u lização no site, os links que clicou, o tempo de espera para abrir

um link entre outros. Esses dados são coletados de forma anonimizada, isto é, o tular
não é iden ﬁcado.
III.

EXCLUSÃO DE COOKIES

O usuário pode deﬁnir as regras de u lização de cookies em seus disposi vos.
Para cada navegador, há uma orientação especíﬁca de como fazer. Para saber como
gerenciar os cookies em seu navegador, consulte:
Internet Explorer:
h ps://support.microso .com/pt-br/windows/excluir-e-gerenciar-cookies-16
8dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Microso Edge:
h ps://support.microso .com/pt-br/microso -edge/excluir-cookies-no-micro
so -edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
Firefox:
h ps://support.mozilla.org/pt-BR/kb/desa ve-cookies-terceiros-impedir-rastr
eamento
Chrome:
h ps://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Pla orm%3DD
esktop&hl=pt-BR
IV.

DISPOSIÇÕES GERAIS

A u lização dos aplica vos e o acesso aos portais e sites da Rede La Salle, implica
no aceite, por parte dos usuários, das condições e termos desta polí ca.
A Rede La Salle se reserva ao direito de alterar, a qualquer momento, os termos
desta Polí ca de Privacidade, sem nunca reduzir seus efeitos. As eventuais alterações
serão publicadas neste site.

