Dados que processamos quando você estiver no website da ABS-SP
Quando você estiver em nosso website, nós processaremos informações relativas a tal atividade
– inclusive informações como os links que você clicou, endereços de IP, dados de cookies* (veja
a definição abaixo), IDs do dispositivo e localização.
Por que processamos isso?
Processamos esses dados segundo a nossa Declaração de Proteção de Dados, incluindo, mas
sem limitação:
•
Para melhorar a qualidade de nossos serviços e para desenvolvimento de novos produtos;
•
Para te entregar conteúdo mais personalizado e útil;
•
Para melhorar a proteção de navegação online contra fraude; e
•
Para analisarmos como o nosso website são usados.
Decida como seus dados são usados
a- O que são cookies?
Cookies são pequenos dados ou arquivos de texto que são colocados pelos websites em seu
computador, smartphone, tablet ou outros dispositivos móveis, com o propósito de ajudar os
provedores a lembrar suas visitas anteriores, rastrear e guardar detalhes do que você faz no
website, para que o provedor possa oferecer uma melhor experiência de usuário e exibir
serviços mais relevantes e outras conveniências, como ajuste de idioma e envio de informativos.
Você aproveitará os benefícios de uma navegação personalizada nos websites com a tecnologia
de cookies e de outros dados, com base nas coisas que você faz nos websites e em mídias sociais.
A ABS-SP utiliza cookies e outras tecnologias de identificação para uma variedade de propósitos,
para lembrar as preferências e configurações do usuário, para determinar a popularidade do
conteúdo, para analisar o tráfego e tendências do site, entregar e medir a eficácia das
campanhas de propaganda no website da ABS-SP, ou em websites de parceiros com os quais
trabalhamos, e para entender de modo geral os comportamentos e interesses online das
pessoas, clientes e provedores de serviços que interagem com a ABS-SP.
b- Como gerenciar meus dados?
Os cookies que usamos são seguros e são uma parte importante de como funciona a internet de
forma geral, incluindo o website da ABS-SP. Por isso, você deverá estar ciente de que caso você
opte por remover ou desativar os cookies, isso poderá afetar a funcionalidade de nosso website.
A maioria dos navegadores de Internet está configurada para aceitar cookies como configuração
padrão. No entanto, se você não quiser permitir os cookies, você terá o direito de assim o fazer
ao desativar o histórico do seu navegador e, nos ajustes do seu navegador, optar por não ver
propaganda baseada em seus interesses. As instruções geralmente são encontradas no menu
"Help" ou “Preferences” de seu navegador. Abaixo você verá alguns links que poderão ajudá-lo:

•
•
•
•

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/ative-desative-cookies-sitesrastrear-preferencias
Microsoft Internet Explorer: https://privacy.microsoft.com/pt-BR/privacystatement
Apple Safari: https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac

Para mais informações sobre cookies, e como ver a configuração dos cookies em seu dispositivo,
como deletá-los e/ou gerenciá-los, você pode visitar também o website
http://www.youronlinechoices.com/pt/ .
Declaração de Proteção de Dados da ABS-SP
Para estar consistente com a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), leia
a Declaração de Proteção de Dados da ABS-SP:
https://www.abs-sp.com.br/arquivos/documentos/declaracao-de-protecao-de-dados-abssp.pdf

