AVISO DE USO DE COOKIES
O QUE SÃO COOKIES?
Cookies são arquivos contendo informações que são armazenadas em seus dispositivos
(celular, notebook, tablet etc.) quando você visita um site ou utiliza serviços on-line.

QUAIS INFORMAÇÕES UM COOKIE CONTÉM?
Normalmente os cookies contém o nome do site que o originou, sua data de origem e
algum valor relacionado ao tipo do cookie.

QUAIS SÃO OS TIPOS DE COOKIE QUE EXISTEM E POR QUE OS
UTILIZAMOS?
O INSTITUTO LÍDERES DO AMANHÃ se utiliza de cookies para permitir que você consiga
navegar pelo site com mais facilidade e para adaptá-lo de acordo com seus interesses e
suas necessidades. Nosso objetivo é que você tenha uma excelente experiência com
nossos conteúdos e serviços.

Dentre os tipos de cookie que utilizamos estão:


Cookies de Desempenho: Servem para nos ajudar a entender como acontece a
interação entre os usuários e o site do INSTITUTO LÍDERES DO AMANHÃ, nos
fornecendo informações sobre quais são as áreas mais visitadas do site, qual o
tempo de visita ao site e quais problemas ocorreram na utilização do site.



Cookies Funcionais: Servem para permitir que o INSTITUTO LÍDERES DO
AMANHÃ se lembre de suas escolhas para facilitar sua navegação pelo site e para
possibilitar a utilização de alguns campos específicos do site.



Cookies Necessários: Servem para permitir que o site do INSTITUTO LÍDERES DO
AMANHÃ carregue adequadamente e permita que você faça uso de todas as
funções que estão disponíveis para você.

QUANDO UTILIZAREMOS OS COOKIES?
Somente utilizaremos a ferramenta de cookies após sua autorização no primeiro acesso
ao site. Você também poderá optar pela escolha de quais cookies quer utilizar. No
entanto, os cookies classificados como necessários são essenciais para o normal
funcionamento do site. A não aceitação destes poderá acarretar problemas na
navegação do usuário.

QUAIS DADOS SÃO COLETADOS PELOS COOKIES QUE UTILIZAMOS?
Nossos cookies coletam as seguintes informações:


Dados Pessoais solicitados no formulário*;



Localização do usuário;



Dispositivo de Acesso.

* Nossos formulários e ferramentas de chat pedem os seguintes dados pessoais: nome,
e-mail, telefone, CPF, RG ou outro documento de identidade.

