Política de Cookies do iSpring
EM VIGOR A PARTIR DE: 22 DE MAIO DE 2018
Cookies são pequenos arquivos de texto que podem ser usados pelos sites para melhorar a
experiência dos usuários. A lei estabelece que podemos armazenar cookies no seu dispositivo
se eles forem estritamente necessários para o funcionamento deste site.
Os cookies necessários não podem ser desativados. Eles ajudam a tornar o site utilizável,
habilitando funções básicas, como navegação pelas páginas e acesso a áreas seguras. Sem
eles, o site não funcionará corretamente.
O iSpring usa cookies de first-parties necessários para o site funcionar e reconhecer você,
usuário, em diferentes serviços e dispositivos, além de cookies de terceiros para análise e
compartilhamento de conteúdo.

Quais cookies usamos?
Utilizamos cookies e outras tecnologias necessárias para melhorar e personalizar nossos
produtos e sites ("os Serviços") e a experiência dos usuários. Isso inclui permitir que você
acesse e use os Serviços sem digitar seu nome de usuário ou senha toda vez, entender o uso
de nossos serviços e os interesses de nossos clientes, determinar se um e-mail foi aberto e
levado em consideração.

Os cookies que usamos incluem:
1. Cookies de first-parties (desenvolvedora de primeiros):






cookies de entrada do usuário para acompanhar as informações inseridas pelo usuário
ao preencher formulários online, carrinhos de compras etc. durante uma sessão ou
cookies persistentes limitados à duração de uma operação, como compra ou período
de avaliação;
cookies persistentes de identificação do usuário, para sabermos quando o usuário
visitou o site pela primeira vez;
cookies de autenticação, para identificar o usuário após o login, durante uma sessão;
cookies de personalização da interface do usuário, contendo informações de fuso
horário e do carrinho de compras, durante uma sessão (ou por um tempo ligeiramente
maior).

2. Cookies de terceiros:
 cookies de compartilhamento de conteúdo de plugin social, para membros conectados
a uma rede social;
 cookies do Google Analytics para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa
o site.

Como usamos os cookies?
Em situações estritamente necessárias. Esses cookies e outras tecnologias são essenciais
para habilitar os Serviços a fornecerem os recurso solicitados pelo usuário, como lembrar que
você fez login.

Para fins de funcionalidade. Os cookies e tecnologias semelhantes são usados para
lembrarmos de suas escolhas e configurações, como informações de fuso horário e carrinho
de compras. Usamos os cookies para proporcionar uma experiência mais apropriada para
suas ações no site e tornar o uso dos Serviços mais personalizado.
Para desempenho e análise. Esses cookies e tecnologias semelhantes coletam informações
sobre como os usuários interagem com os Serviços e nos permitem melhorar o funcionamento
dos mesmos. Por exemplo, usamos cookies do Google Analytics para entender melhor como
os visitantes encontram e navegam em nossos produtos, serviços e site para identificar
possíveis melhorias relacionadas a aspectos como navegação, experiência do usuário e
campanhas de marketing.
Cookies de mídias sociais. Esses cookies são usados quando você compartilha informações
usando um botão de compartilhamento das redes sociais, clica em "curtir" em nossos sites,
vincula sua conta ou faz uso do nosso conteúdo através de uma rede social. Ela, então,
registrará suas ações. Essas informações podem estar vinculadas a atividades de
direcionamento/publicidade.

¿Como você pode optar por não utilizá-los?
Para desatibar o uso de cookies, você pode configurar seu navegador, alterando suas operes
para parar de aceita-los o fase com que uma gánela de solicitada apareja antes de aceitar os
dos sites que você visita. Pirén, se não aceitar os cookies, talvez você não consiga usar
nossos Serviços.

Atualizações da política de cookies
Esta Política de Cookies pode ser atualizada periodicamente. Se fizermos alguma alteração,
notificaremos você mudando a data de "Em vigor a partir de" na parte superior deste
notificação.

