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1. INTRODUÇÃO
A UNIOFFICE ESCRITÓRIOS CORPORATIVOS LTDA (“Empresa”) refere-se à
organização global e pode se referir a uma ou mais entidades da Empresa. O
controlador de dados que coleta e processa as informações pessoais fornecidas
por um visitante do site https://unioffice.com.br/ (“Nosso Site”).

2. OBJETIVO

Esta política de cookies, definida abaixo, tem como objetivo descrever as
práticas que seguimos para respeitar a privacidade de todos os visitantes do
nosso site.

Nessa política, as informações pessoais significam dados relacionados a um
indivíduo e que identificam esse indivíduo, direta ou indiretamente, como seu
nome ou suas informações de contato.

Se você tiver alguma dúvida sobre o processamento de suas informações
pessoais em nosso site, entre em contato conosco enviando um e-mail para o
seguinte endereço: privacidade@unioffice.com.br.

Nosso site usa cookies para melhorar o desempenho e aprimorar a sua
experiência de navegação. Certas áreas do Nosso Site também usam cookies
para entender mais sobre você, para que possamos oferecer uma experiência de
navegação mais personalizada.

3. O QUE É UM COOKIE?

Um cookie é uma tecnologia que permite ao nosso site armazenar tokens de
informação (um 'identificador') no seu navegador, usados apenas pelo nosso site.
Os cookies não são usados para determinar a identidade pessoal de quem está
apenas visitando nosso site. Eles servem para nos ajudar a rastrear padrões de
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tráfego, para determinar a localização e o idioma preferidos de um usuário, para
que possamos direcioná-los para a página inicial do país correta quando
visitarem o Nosso Site. Esses cookies são definidos por nós e chamados de
cookies de primeira parte.

Em determinadas páginas do nosso site, os cookies são usados para nos ajudar
a rastrear seus interesses enquanto você navega na Internet, para que
possamos personalizar mais anúncios relevantes e entender o que é importante
para você.

Também usamos cookies de terceiros - que são cookies de um domínio diferente
do domínio do nosso site - para nossos esforços de publicidade e marketing.

4. COMO VOCÊ DESABILITA OS COOKIES?

Avisaremos quando visitar nossos sites quais tipos de cookies usamos e como
desativar tais cookies. Quando exigido por lei, você terá a capacidade de visitar
nossos sites e recusar o uso de cookies a qualquer momento em seu
computador. Para obter mais detalhes, consulte nossas políticas Cookies.

Você também pode configurar seu navegador para aceitar ou excluir cookies
antes de eles serem instalados conforme o caso. Você também pode remover
regularmente os cookies do seu terminal através do seu navegador.

Contudo, saiba que se você desativar os "cookies" em seu navegador, não terá
uma experiência completa em Nosso Site. Por exemplo, você não poderá se
beneficiar do início de sessão automático e outras características de
personalização do nosso site.

Se você não deseja receber um cookie do nosso site, você tem várias opções,
como optar por não os receber ou desativando aqueles que teriam sido
instalados no seu terminal. Você pode fazer a escolha a qualquer momento para
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expressar e modificar seus desejos com relação aos cookies, pelos meios
descritos abaixo.

Observe também que você não deve se esquecer de configurar todos os
navegadores em

seus

diferentes

dispositivos

(tablets,

smartphones,

computadores). Existem diversas formas de configurar navegadores, portanto
consulte a seção "Ajuda" do navegador que você estiver usando para entender
como configurá-lo e colocar suas opções.

Especialmente, em relação aos cookies de medição de público, você também
pode desativá-los da seguinte maneira:
•

Para

mais

informações

sobre

a

configuração

de

cookies:

http://www.aboutcookies.org/
•

Para os cookies do "Google Analytics", você pode fazer o download do
módulo acessível a partir do endereço a seguir para desativar esses
cookies: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

•

Para

o

Internet

Explorer™:

https://support.microsoft.com/en-

gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies?ocid=IE10_about_cookies
•

Para o Safari™: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US

•

Para o Chrome™:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en ;

•

Para o Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-anddisable- cookies-website-preferences

•

Para o Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

5. QUE COOKIES USAMOS?

Mais especificamente, usamos cookies e outras tecnologias de rastreamento para
os seguintes fins:
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•
•

Ajudar você na navegação;
Auxiliar no registro de nossos eventos, login e sua capacidade de
fornecer feedback; Analisar seu uso de nossos produtos, serviços ou
aplicativos;

•

Medir o uso do site (estatísticas e player de vídeo)

•

Facilitar o compartilhamento em redes sociais

•

Ajudar com nossos esforços promocionais e de marketing (incluindo
publicidade comportamental) para fornecer conteúdo que seja mais
relevante para você e seus interesses

Os cookies utilizados pelo nosso site executam quatro funções, conforme abaixo:
•

Cookies Essenciais/Estritamente Necessários

•

Cookies de Desempenho

•

Cookies Funcionais

•

Cookies de Segmentação e Rastreamento

5.1. Cookies Essenciais/Estritamente Necessários

Alguns cookies que usamos são essenciais para o funcionamento do nosso site.
Eles geralmente são definidos apenas em resposta a ações feitas por você, o que
equivale a uma solicitação de serviços, como definir suas preferências de
privacidade, efetuar login ou preencher formulários. Você pode configurar seu
navegador para bloqueá- los ou alertá-lo sobre esses cookies, mas algumas
partes do site podem não funcionar.

5.2. Cookies de Desempenho

Alguns cookies nos ajudam com o desempenho e design do nosso site. Isso nos
permite medir quantas vezes uma página foi visitada e saber quais páginas são
as mais e menos populares e ver como os visitantes se movimentam pelo site.
Todas as informações que esses cookies coletam são anônimas. Se você não
permitir esses cookies, não saberemos quando você visitou nosso site.
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5.3. Cookies Funcionais

Alguns cookies nos ajudam a lembrar de suas configurações que você pode
ter selecionado, ou ajudam com outras funcionalidades quando você navega e
usa o nosso site. Isso nos ajuda a lembrar o que você selecionou, então, quando
você retorna, nos lembramos de suas preferências.

Esses cookies permitem o fornecimento de funcionalidade e personalização
aprimoradas. Eles podem ser definidos por nós ou por provedores terceiros cujos
serviços adicionamos às nossas páginas. Se você não permitir esses cookies,
algumas ou todas essas funcionalidades podem não funcionar corretamente.

5.4. Cookies de Segmentação e Rastreamento

Estes cookies são definidos através do nosso site pelos nossos parceiros de
publicidade. Eles podem ser usados por essas empresas para criar um perfil de
seus interesses e exibir anúncios relevantes em outros sites. Eles trabalham
identificando exclusivamente seu navegador e dispositivo. Se você não permitir
esses cookies, não experimentará nossa publicidade segmentada em diferentes
sites.

Esses cookies coletam informações relacionadas à origem da sua visita, onde
você foi exposto à publicidade da Empresa, que recurso de publicidade você viu,
se você chegou direta ou indiretamente ao Nosso Site, o dispositivo usado para
visitar nosso site e quais downloads você realizou. Essas informações são
coletadas anonimamente por meio de fornecedores terceirizados.

Além disso, também utilizamos cookies em determinadas páginas do Nosso Site
para nos comunicarmos com fornecedores de dados de terceiros para expandir
seu comportamento digital. Isso nos ajuda a entender e segmentar anúncios mais
relevantes no futuro. As informações que recebemos são todas agregadas e
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anônimas, mas incluem estatísticas como dados demográficos, comportamento
online, interesses de produtos e estilo de vida. Os cookies de segmentação e
rastreamento são fornecidos por fornecedores confiáveis de terceiros. Caso
necessite de mais informações sobre nossos fornecedores e como esses
cookies operam, entre em contato conosco enviando um e-mail para o seguinte
endereço: privacidade@unioffice.com.br.

6. ALTERAÇÕES A ESTA POLÍTICA DE COOKIES

A Empresa pode alterar esta declaração de política de cookies conforme
necessário. Se forem feitas alterações na política, observe que pode levar até 30
dias úteis para que novas práticas de privacidade sejam implementadas.

Se fizermos alguma alteração significativa nesta política, postaremos um aviso
em nosso site quando as alterações entrarem em vigor e, se for o caso,
enviaremos uma comunicação direta para você sobre a mudança.

7. ENTRE EM CONTATO CONOSCO

Se você tiver dúvidas ou não achar que suas preocupações foram tratadas nesta
Política de cookies, entre em contato com o nosso Encarregado de Proteção de
Dados

do

Grupo

através

do

seguinte

privacidade@unioffice.com.br.

[Data da última atualização: 16 de agosto de 2021]
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endereço

de

e-mail:

