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1. INTRODUÇÃO

A presente Política de Cookies (“Política”), é parte complementar da Política de Privacidade,
constituindo documento formal que representa a proteção de Dados Pessoais como um dos
valores da DFX.

2. SOBRE ESTA POLÍTICA
A presente Política se destina a evidenciar as formas pelas quais os dados pessoais dos
Usuários podem ser coletados, tratados e/ou armazenados através da utilização do(s) Cookies
presentes na plataforma do website da DFX.
Espera-se que a leitura deste documento seja realizada com atenção, pois buscamos oferecer,
a todo o nosso público, informação clara e precisa sobre o tratamento de seus dados pessoais.
A presente Política poderá ser revisada e as eventuais alterações significativas devem ser
acessadas pelo website da DFX, sendo que quaisquer alterações serão aplicadas somente a
partir da data da revisão.
Em caso de haver qualquer dúvida sobre o tratamento de dados pessoais pela DFX ou sobre
as informações contidas neste documento, disponibilizamos, ao final deste Aviso, o canal de
contato específico para atendimento destas questões.

3. TECNOLOGIA DE COOKIES
Os Cookies podem ser definidos como identificadores que, quando transferidos para o
navegador ou dispositivo do Usuário, permitem reconhecer e informar como e quando as
páginas e recursos da DFX são visitados e quantas pessoas as acessaram.

A utilização dessa tecnologia permite que as informações coletadas sejam utilizadas para
direcionar novos produtos, anúncios e informações que estejam em conformidade com
determinado Usuário.
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4. OS COOKIES UTILIZADOS
Existe uma gama de tecnologias através do uso de Cookies, inclusive cada uma delas possui
finalidades diferentes. Os principais tipos de cookies são os essenciais, funcionais, de
desempenho, de terceiros e de publicidade ou marketing.
Confira abaixo, os tipos de Cookies utilizados pelo site da DFX e suas características:
• COOKIES DE DESEMPENHO: são aqueles que coletam informações sobre como os
visitantes usam determinado serviço. Servem para melhorar o modo como o site é
utilizado, melhorando seu conteúdo e a funcionalidade. Todas as informações
coletadas por esses cookies ficam anônimas, pois são agregadas, e são utilizadas
somente para melhorar o funcionamento da plataforma.
Na tabela abaixo, relacionamos estes tipos de Cookies e suas características:
Coleta dados pessoais
Nome do Cookie

Propósito

Validade/Vencimento

ou identifica o usuário?
Quais?

wp-settingstime-1
wp-settings-1

Personalizar a
visualização da
interface de
administração
e também da interface
principal do site.

1 ano

Não há coleta de dado pessoal

5. COMO GERENCIAR OS COOKIES
• Para o bom funcionamento da plataforma, o uso de cookies pode ser essencial. Mas
há meios de realizar o gerenciamento dos Cookies conforme escolha do Usuário.
• Para aqueles “Cookies Persistentes”, o gerenciamento acaba quando o histórico
de navegação é excluído – e é selecionada a opção “Limpar dados de Cookies”.
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• Há a possibilidade de os Cookies deixarem de ser gerenciados logo que o Usuário
fecha a página, para isso, acesse nosso website pelo “Modo de Navegação
Anônima” no seu navegador.
6. ENTRE EM CONTATO CONOSCO
Em casos de dúvidas, desejo de exercer qualquer um dos direitos sobre o tratamento de seus
dados pessoais ou queira realizar qualquer reclamação ou solicitação, entre em contato com o
nosso Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO), Cristina Santos ou Andrea
Gomes, pelo canal:
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