Política de Cookies

O que são cookies?
Cookies são pequenos arquivos salvos nos dispositivos do USUÁRIO (como computador, smartphone e/ou tablet),
quando um site é acessado.

Tipos e finalidades dos cookies
Possuem alguns tipos e várias finalidades, como permitir a navegação eficiente entre as páginas do site, lembrar
preferências e de modo geral, melhorar a sua experiência de navegação.
Existem algumas categorias de cookies, como:
* Cookies Essenciais (estritamente necessários): São os necessários para garantir a navegação e o uso dos recursos
existentes no site.
* Temporários: São os cookies de sessão. São temporários e expiram quando o USUÁRIO fecha o navegador. Eles
possuem a finalidade de permitirem o controle do idioma e da segurança durante o tempo de sessão.
* Persistentes: São os cookies que permanecem no disco rígido do USUÁRIO até que expirem ou sejam excluídos
pelo navegador. Eles possuem a finalidade de armazenar informações do USUÁRIO como por exemplo a ciência
sobre o uso de cookies neste site.
* Cookies de Terceiros: São adicionados nos dispositivos do USUÁRIO por terceiros, como por exemplo os sistemas
analíticos. Eles possuem a finalidade de coletar as informações sobre como o USUÁRIO usa o site, como as páginas
visitadas bem como os links clicados. Nenhuma dessas informações pode ser usada para identificá-lo. Seu único
objetivo é possibilitar análises e melhorar as funções do site.
* Cookies de direcionamento ou publicidade: São cookies utilizados para fornecer anúncios mais relevantes ao seu
interesse.

Uso de Cookies pela ASSIST
O uso de cookies pela ASSIST se faz necessário para fornecer, ao USUÁRIO de nosso site, uma boa experiência com
segurança e navegabilidade. A ASSIST faz uso dos seguintes tipos de cookies:
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A qualquer momento, você pode gerenciar o uso de cookies, alterando as configurações do seu navegador. Para
fazer isso, siga as instruções de seu navegador (geralmente dentro das configurações de “Ajuda”, “Ferramentas” ou
“Editar”), com exceção dos cookies estritamente necessários.
● Chrome
● Edge
● Firefox
● Internet Explorer
● Safari
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