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Política de Cookies
1. Introdução
O Falaí, prezando pela transparência e pela manutenção de um relacionamento
de confiança com todos os seus usuários, desenvolveu a presente Política de
cookies (“Política”).
Nossos sites (https://falai.com.vc/ e demais sites das empresas members) utilizam
cookies com o intuito de obter informações para análise de performance, facilitar
a navegação e com finalidades puramente estatísticas, conforme destacado a
seguir.
Ao utilizar nossos websites (“site”), você concorda com a aplicabilidade desta
Política, que poderá ser alterada com o tempo. Aconselhamos que os usuários
verifiquem regularmente a Política publicada.
Ao continuar no site, você concorda com a nossa utilização de cookies. Você pode
personalizar suas preferências de cookies e alterá-las a qualquer momento que
julgar necessário.

2. O que são cookies?
Cookies são pequenos arquivos enviados para o seu equipamento eletrônico
quando você acessa websites, para obter informações sobre as preferências do
visitante e melhorar a navegação, por exemplo. Os cookies atuam como registros
das atividades do usuário.

3. Cookies utilizados em nossos sites
Nós utilizamos cookies com a finalidade de melhorar o desempenho dos sites;
para coletar estatísticas sobre os visitantes e registrar informações sobre
performance; além daqueles direcionados ao marketing, conforme descrição
abaixo:
•

Cookies necessários: são utilizados para o bom funcionamento do site,
englobando os de sessão e os persistentes. Os cookies necessários são
imprescindíveis para o funcionamento do site e não podem ser
desativados de nossos sistemas. Você pode configurar seu browser
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(navegador) para bloquear ou alertá-lo sobre esses cookies, mas isso
impossibilitará o funcionamento de algumas partes do nosso site.
•

Cookies de Estatística e Desempenho: coletam informações sobre como
o usuário interage com nosso site, sobre quais páginas são visitadas, quais
conteúdos são acessados, tempo de navegação, sessões abertas, dentre
outras, com a função de melhorar a funcionalidade de nossos serviços.
Esses cookies podem rastrear coisas como quanto tempo você passa no
site e quais as páginas visitadas, para que possamos continuar produzindo
conteúdo atraente para nossos usuários.

•

Cookies de Marketing: são utilizados apenas quando investimos em
anúncios, sendo específicos para o Google, Facebook, Youtube, mídia
programática. Esses cookies podem armazenar as preferências do usuário,
rastrear o uso de serviços incorporados ou otimizar a propaganda, por
exemplo.

4. Como controlar ou desativar cookies
O usuário pode modificar e desativar os cookies de nosso site diretamente em
seu navegador de internet (browser). No entanto, ao desativar os cookies poderá
deixar de utilizar algumas das funcionalidades do site ou ocorrer inconsistências
na navegação.
Embora cada um dos navegadores de internet seja configurações diferentes,
comumente pode-se acessar no menu de "Preferências" ou "Ferramentas". Para
mais detalhes sobre a configuração dos cookies, consulte o menu "Ajuda" do seu
navegador (browser).
De maneira padronizada, a maioria dos navegadores estabelece o uso de cookies
automaticamente, porém é possível recusar os cookies ou aceitá-los
seletivamente, as preferências no navegador.
Você pode retirar ou alterar o seu consentimento sobre o uso de cookies a
qualquer momento. Caso não queira mais permitir cookies, pode modificar as
configurações para aceitar, recusar e excluir cookies.

5. Compromisso com a sua privacidade
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O Falaí preza transparência e proteção dos dados dos usuários do site. Nossa
Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais descreve as principais
práticas adotadas pela empresa e pode ser consultada aqui.
6. Condições de uso do site
Recomendamos que o usuário verifique as condições de uso de nosso site,
estabelecidas nos Termos e Condições de Uso.

7. Como entrar em contato conosco
O usuário deste site poderá entrar em contato com o Falaí, enviando e-mail para
privacidade@falai.com.vc.

8. Alterações da Política
O Falaí poderá alterar esta Política quando necessário para se adequar a
orientações legais ou modificações sobre a utilização de cookies e ferramentas
em seus sites, informando a data da última atualização realizada.

Página 3 de 3

Novembro de 2020

