Cookies
A Alarmnet utiliza “cookies” em certas áreas dos nossos sites. Os cookies são comumente usados nos sites.
Eles são pequenos arquivos de dados armazenados no seu disco rígido por um site.Os cookies nos ajudam
a melhorar os nossos sites e a nossa experiência. Utilizamos cookies para ver quais áreas e soluções são
populares, e para reconhecê-lo como visitante que retorna, adequando a sua experiência dos sites de
acordo com as suas preferências. Também podemos utilizar cookies com finalidade publicitária. Mais
detalhes sobre as finalidades dos cookies e seus tipos, se encontram abaixo. Você poderá apagar ou
bloquear os cookies nas configurações do seu navegador a qualquer momento. Para mais informações
sobre os cookies, incluindo a diferença entre sessão e cookies persistentes, visite www.allaboutcookies.org.
Os cookies usados nos sites são categorizados de acordo com o Guia de Cookies da Câmara de Comércio
Internacional do Reino Unido, conforme segue: Os cookies que são “estritamente necessários” para a
funcionalidade das plataformas dos sites. Estes cookies são essenciais para habilitar os usuários a se
moverem pelos sites e utilizarem as suas configurações.
Os cookies de “Desempenho”, que coletam informações sobre como os usuários navegam pelos sites, por
exemplo, quais páginas os usuários acessam com mais frequência. Eles identificam como os usuários
interagem com os nossos sites, quaisquer erros que ocorram, quais páginas não são frequentemente
usadas, quais páginas levam um longo tempo para carregar, quais páginas os usuários tendem a visitar, e em
qual ordem. Estes cookies não coletam quaisquer informações que poderiam identificá-lo, e são usados
apenas para nos ajudar a melhorar a maneira pela qual funcionam os nossos sites, e compreender o que
interessa aos usuários dos nossos sites.
Os cookies de “Funcionalidade” que permitem aos sites relembrar as escolhas que tenha feito, e as suas
preferências como usuário logado (baseadas, por exemplo, no seu nome de usuário). Os cookies com
finalidade de “Alvo ou anúncio”, usados para proporcionar anúncios relevantes para uma máquina
identificada ou outro dispositivo (não uma pessoa determinada ou identificável por outro modo),que são
configurados para os interesses associados com a atividade do site ligada à tal máquina ou dispositivo. Por
exemplo, se um cookie em um site de terceiros reconhecer que um produto em particular tenha sido
adquirido de um dispositivo em particular, aquele cookie poderá “conversar” com os cookies de marketing
dos sites para assegurar que anúncios sobre produtos semelhantes sejam apresentados juntamente com os
sites acessados a partir daquele dispositivo.Estes cookies também são usados para limitar o número de
vezes que um usuário vê um anúncio, bem como ajudar a medir a efetividade de uma campanha
publicitária. Eles também podem relembrar que os sites tenham sido visitados a partir de um dispositivo, e
compartilhar tal informação com as organizações de marketing. Os cookies de marketing nos nossos sites
são mantidos por terceiros com a nossa permissão.Os cookies de marketing são usados para monitorar a
partir de que fonte anunciante o usuário foi direcionado para os nossos sites, de tal modo que saibamos se
vale a pena para nós investir naquela fonte anunciante em particular.
Configurações dos Cookies
Quando você visita os sites pela primeira vez, um(a)[banner/caixa de diálogo] irá aparecer, o(a) qual contém
um link para esta Política de Cookies, e irá explicar que, ao utilizar os sites você estará confirmando que
aceita esta Política de Cookies, e deste modo os cookies serão instalados no seu computador/dispositivo. Se
você não concordar com a nossa Política de Cookies, por favor, não use os nossos sites. O seu uso

continuado dos sites será encarado como um consentimento para o uso dos cookies descritos acima para os
propósitos descritos.Se você desejar remover o seu consentimento a qualquer momento, precisará apagar os
seus cookies, utilizando as configurações do seu navegador de internet.
Para modificar as configurações dos seus cookies, verifique o menu de Ajuda do seu navegador de internet, ou
visitewww.allaboutcookies.org. Geralmente você pode escolher configurar o seu navegador de internet para
avisá-lo quando um cookie estiver sendo enviado, ou para remover ou rejeitar cookies.Se você escolher
remover ou rejeitar cookies, isto poderá afetar muitas das características ou serviços nos nossos sites.”
Se você tiver quaisquer dúvidas com relação a esta política, entre em contato conosco em
madona@alarmnet.com.br
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