Política de Cookies

O que são cookies

Cookies são pequenos arquivos de texto que contém uma identificação
exclusiva, colocada por um site no navegador do usuário. Dessa forma,
estão contidas nele várias informações, dentre as quais, os sites visitados
e dados cadastrados nos referidos sites.
Ao visitar um site, informações como nome, e-mail, telefone etc. são
armazenados em um cookie e enviadas ao navegador, que então as
guarda para que as use posteriormente.

Política de cookies

De modo geral, os domínios virtuais do TRAD E CAVALCANTI
ADVOGADOS utilizam os cookies do Google Analytics (UA-187794745-1)
e Google Tag Manager (GTM-NWXNVSB), com o fito de entender o
comportamento dos visitantes, estatísticas de visita e melhorar o
desempenho e a experiência no acesso ao site.
Assim, é resguardado ao titular o direito de recusar a utilização de
cookies não imprescindíveis ao funcionamento do site, sendo possível
selecionar as configurações apropriadas de seu navegador.

Cookies Analytics
A utilização do Google Analytics pode ser arbitrariamente desativada
pelo usuário através da opção “desativar o Google Analytics”. Nesse
caso, será vinculado ao seu acesso um cookie de exclusão, impedindo o
processamento adicional dos seus dados.
Somado a isso, o Google fornece a extensão de navegador “Add-on do
navegador para desativação do Google Analytics” para, especificamente,
bloquear os cookies do Google Analytics.
O Google Analytics possui a certificação ISO 27001, que é um dos
padrões de segurança independentes mais aceitos e reconhecidos no
mundo.
O uso dos dados pelo Google é controlado pelos termos do contrato
entre o Google e os clientes do Google Analytics e pelas configurações
definidas pelos clientes – neste caso, a TRAD E CAVALCANTI
ADVOGADOS - na interface do produto.

Segurança e privacidade são de extrema importância para nós. De forma
que a transmissão segura dos dados é essencial para isso. Para tanto, o
Google Analytics usa HTTP Strict Transport Security (HSTS), que instrui
os navegadores que suportam HTTP over SSL (HTTPS) a usar o
protocolo de criptografia (conjunto de técnicas para cifrar a escrita,
torná-la inintelegível) em questão em todas as comunicações entre
usuários finais, websites e nossos servidores.

Google Tag Manager
O Google Tag Manager é uma ferramenta, pela qual é possível inserir
apenas um código em um site, para depois instalar diversos serviços sem
precisar mexer nesse código.
Com a centralização da gestão de Códigos no GTM, há melhoria no site
com relação à autonomia, produtividade e otimização de custos.

Cookies de redes sociais
Os domínios do TRAD E CAVALCANTI ADVOGADOS possuem, cookies de
redes sociais de terceiros (a exemplo Instagram, Facebook e WhatsApp)
a fim de permitir compartilhamento entre os conteúdos da empresa e o
site das redes sociais.
Entretanto, o TRAD E CAVALCANTI ADVOGADOS não possui autoridade
sobre a política de privacidade dessas plataformas, visto serem de
responsabilidade de empresas de tecnologia terceiras. A fim de se obter
mais informações é possível ao Titular acessar as referidas políticas de
cada rede e verificar a possibilidade de remoção do cookie, caso seja de
seu interesse.

