Sobre esta política de cookies
Esta Política de Cookies explica o que são cookies e como os usamos, os tipos de cookies que
usamos, ou seja, as informações que coletamos usando cookies e como essas informações são
usadas e como controlar as preferências de cookies. Para obter mais informações sobre como
usamos, armazenamos e mantemos seus dados pessoais seguros, consulte nossa Política de
Privacidade.
Você pode, a qualquer momento, alterar ou retirar seu consentimento da Declaração de Cookie
em nosso site.
Saiba mais sobre quem somos, como você pode nos contatar e como processamos dados
pessoais em nossa Política de Privacidade.
Seu consentimento se aplica aos seguintes domínios: www.valloriza.com

O que são cookies?
Cookies são pequenos arquivos de texto usados para armazenar pequenas informações. Eles são
armazenados em seu dispositivo quando o site é carregado em seu navegador. Esses cookies
nos ajudam a fazer o site funcionar corretamente, torná-lo mais seguro, fornecer uma melhor
experiência do usuário e analisar o que funciona e onde precisa ser melhorado.

Como usamos cookies?
Como a maioria dos serviços online, nosso site usa cookies primários e de terceiros para diversos
fins. Os cookies primários são principalmente necessários para o funcionamento correto do site
e não coletam nenhum de seus dados de identificação pessoal.
Os cookies de terceiros usados em nosso site são principalmente para entender como o site
funciona, como você interage com o mesmo, mantendo nossos serviços seguros, e, em suma,
proporcionando-lhe uma melhor experiência e acelerando suas futuras interações com nosso
site.

Que tipos de cookies usamos?
Necessários: Alguns cookies são essenciais para que você possa experimentar todas as
funcionalidades do nosso site. Eles nos permitem manter as sessões do usuário e prevenir
quaisquer ameaças à segurança. Eles não coletam ou armazenam nenhuma informação pessoal.
Estatísticos: Esses cookies armazenam informações como o número de visitantes do site, o
número de visitantes únicos, quais páginas do site foram visitadas, a origem da visita, etc. Esses
dados nos ajudam a entender e analisar o desempenho do site e onde precisa de melhorias.
Funcionais: Estes são os cookies que auxiliam certas funcionalidades não essenciais em nosso
site. Essas funcionalidades incluem a incorporação de conteúdo como vídeos ou o
compartilhamento de conteúdo do site em plataformas de mídia social.
Desempenho: Os cookies de desempenho são usados para entender e analisar os principais
índices de desempenho do site, o que ajuda a fornecer uma melhor experiência do usuário para
os visitantes.
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Outros: São os cookies não categorizados que estão sendo analisados e ainda não foram
classificados em uma categoria.

Como posso controlar as preferências de cookies?
Caso decida alterar suas preferências posteriormente durante a sessão de navegação, você pode
clicar na guia "Política de Cookies" em sua tela. Isso exibirá o aviso de consentimento
novamente, permitindo que você altere suas preferências ou retire totalmente o seu
consentimento.
Além disso, diferentes navegadores fornecem métodos diferentes para bloquear e excluir
cookies usados por sites. Você pode alterar as configurações do seu navegador para
bloquear/excluir os cookies. Para saber mais sobre como gerenciar e excluir cookies, visite a
página de ajuda do seu navegador ou, acesse www.allaboutcookies.org.
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