
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 
Nossa Política de Privacidade tem por finalidade demonstrar absoluta transparência a respeito do funcionamento e finalidade dos cookies 

utilizados nas páginas www.becocastelo.com.br 

 

COOKIES OU DADOS DE NAVEGAÇÃO 

Um cookie, no âmbito do protocolo de comunicação HTTP usado na Internet, é um pequeno arquivo de computador ou pacote de dados 

enviados por um site de Internet para o navegador do usuário, quando o utilizador visita o site. Utilizamos cookies para coletar 

informações sobre a operação e uso da Plataforma por usuários.  

 

Nossa Plataforma utiliza cookies próprios e de terceiros, com diferentes finalidades, especificamente: 

 

Cookies próprios: são enviados ao seu computador e processados exclusivamente por nós para otimizar o funcionamento da Plataforma. 

Esses cookies permanecem no seu navegador, permitindo identificá-lo como usuário recorrente da Plataforma, controlar a sessão do 

usuário, lembrar da configuração de cookies, reconhecê-lo como usuário em caso de procedimentos de identificação e personalizar o seu 

conteúdo para oferecer conteúdo adequado às suas preferências (cookies de personalização). 

 

Cookies de terceiros: são estabelecidos por um domínio diferente da nossa Plataforma. Em nossa Plataforma, utilizamos dois tipos de 

cookies de terceiros: 

● Cookies analíticos: utilizamos o Google Analytics, uma ferramenta de análise da web do Google que nos permite saber como os 

usuários de nossa Plataforma interagem. Além disso, ela permite saber a partir de qual página o usuário acessou a Plataforma e 

usa esses dados para coletar informações anonimamente e preparar relatórios de tendências para a Plataforma sem identificar 

usuários individualmente. Saiba mais sobre os cookies do Google Analytics e seu funcionamento na página: 

developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

FINALIDADE 

Os dados pessoais do usuário e do visitante coletados e armazenados pela plataforma tem por finalidade: 

● Bem-estar do usuário e visitante: aprimorar o produto e/ou serviço oferecido, facilitar, agilizar e cumprir os compromissos 

estabelecidos entre o usuário e a empresa, melhorar a experiência dos usuários e fornecer funcionalidades específicas a 

depender das características básicas do usuário. 

● Melhorias da plataforma: compreender como o usuário utiliza os serviços da plataforma, para ajudar no desenvolvimento de 

negócios e técnicas. 

● Anúncios: apresentar anúncios personalizados para o usuário com base nos dados fornecidos. 

● Comercial: os dados são usados para personalizar o conteúdo oferecido e gerar subsídio à plataforma para a melhora da 

qualidade no funcionamento dos serviços. 

● Previsão do perfil do usuário: tratamento automatizados de dados pessoais para avaliar o uso na plataforma. 

● Dados de cadastro: para permitir o acesso do usuário a determinados conteúdos da plataforma, exclusivo para usuários 

cadastrados. 

O tratamento de dados pessoais para finalidades não previstas nesta Política de Privacidade somente ocorrerá mediante comunicação 

prévia ao usuário, de modo que os direitos e obrigações aqui previstos permanecem aplicáveis. 

 

Os dados pessoais do usuário e visitante são armazenados pela plataforma durante o período necessário para a prestação do serviço ou o 

cumprimento das finalidades previstas no presente documento, conforme o disposto no inciso I do artigo 15 da Lei 13.709/18. 

Os dados podem ser removidos ou anonimizados a pedido do usuário, excetuando os casos em que a lei oferecer outro tratamento. 

Ainda, os dados pessoais dos usuários apenas podem ser conservados após o término de seu tratamento nas seguintes hipóteses previstas 

no artigo 16 da referida lei: 

I - cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; 
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II - estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais; 

III - transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos nesta Lei; 

IV - uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados. 

 

CONSENTIMENTO 

Ao navegar e permanecer em nossa Plataforma, você consente com o uso de cookies acima mencionado, dentro das condições contidas 

nesta Política de Cookies. 

Informamos que cookies não são necessários para o uso de nossa Plataforma; você pode bloqueá-los ou desativá-los nas configurações do 

seu navegador. Bloqueá-los ou desativá-los não lhe impede de continuar usando a Plataforma, embora o uso de alguns serviços possa ficar 

limitado e sua experiência em nossa Plataforma possa ser menos satisfatória. 

 

Se você deseja revogar seu consentimento informado em relação à nossa política de cookies, exclua-os do seu dispositivo usando as 

configurações dos seus navegadores. A seguir, fornecemos links de informações sobre cookies para diferentes navegadores: 

 

Firefox: https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/ 

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042 

Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 

 

Recomendamos que você revise esta política sempre que acessar nossa Plataforma a fim de se manter informado sobre possíveis 

mudanças. Caso deseje saber mais sobre os cookies, envie um e-mail para o endereço contato@becocastelo.com.br 

mailto:contato@becocastelo.com.br

