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1. Objetivos
O objetivo desta política é fornecer a você, como usuário de serviços da Oxxy.Net, informações
claras e acessíveis sobre os cookies que os serviços da Oxxy.Net usam, o papel que eles
desempenham para que possamos fornecer a melhor experiência possível para você e as suas
opções para configurar cookies.
Nesta política usamos o termo “cookies” para nos referirmos aos cookies e outras tecnologias
similares cobertas pela Lei do Marco Civil da Internet

sobre privacidade em comunicações

eletrônicas.
.
2. Responsabilidades
Esta política se aplica no âmbito da empresa Oxxy.Net, Oxxygenium e demais envolvidos neste
processo.
3. Referências
ISO27001
LGPD
4. Definição
4.1. O que é um cookie?
Um cookie é um dado que o website solicita ao seu navegador para armazenar no seu computador
ou dispositivo móvel. O cookie permite que o website “lembre” suas ações ou preferências ao longo
do tempo.
A maioria dos navegadores da Internet aceitam cookies; entretanto, os usuários podem configurar
seus navegadores para recusar certos tipos de cookies ou cookies específicos. Além disso, os
usuários podem apagar os cookies a qualquer momento.
4.2. Por que usamos cookies?
Usamos cookies para aprender como você interage com o nosso conteúdo e para melhorar sua
experiência ao visitar o nosso website. Por exemplo, alguns cookies lembram o seu idioma ou
preferências para que você não tenha que efetuar estas escolhas repetidamente sempre que visitar
um dos nossos websites. Também usamos cookies para ajudar com rastreamento de
geolocalização, de modo a apresentar a empresa para você. Além disso, os cookies permitem que
ofereçamos um conteúdo personalizado. Podemos empregar o que aprendemos sobre o seu
comportamento no(s) nosso(s) website(s) para oferecer anúncios direcionados em website(s) de
terceiros em um esforço para “reapresentar” nossos produtos e serviços para você.
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4.3. Quais os tipos de Cookies que utilizamos?
Cookies Primários e Cookies de Terceiros
Utilizamos tanto cookies primários quanto cookies de terceiros no nosso website.
Cookies primários são cookies emitidos pelo domínio Oxxy.Net e geralmente são utilizados para
identificar preferências de idioma e local ou facilitar a funcionalidade básica do site.
Cookies de terceiros pertencem e são administrados por outras empresas, tais com parceiros de
negócios da Oxxy.net ou provedores de serviços. Estes cookies podem ser necessários para
produzir certos formulários, tais como a solicitação de emprego, ou permitir alguma propaganda
fora do website da Oxxy.Net.
•

Cookies da Sessão

Cookies da sessão são cookies temporários que são utilizados para lembrar de você durante o
curso da sua visita ao website, e eles perdem a validade quando você fecha o navegador.
•

Cookies Persistentes

Cookies persistentes são utilizados para lembrar suas preferências do website e permanecem no
seu desktop ou dispositivo móvel mesmo depois de você fechar o seu navegador ou efetuar uma
reinicialização. Usamos estes cookies para analisar o comportamento do usuário e estabelecer
padrões, de modo que possamos melhorar a funcionalidade do nosso website para você e outros
que visitam o(s) nosso(s) website(s). Estes cookies também permitem que possamos oferecer
anúncios segmentados e medir a eficácia do nosso site e a funcionalidade de tais anúncios.
4.4. Como os Cookies são usados para o propósito de anúncios?
Cookies e tecnologias de anúncios tais como ‘web beacons’, ‘pixels’ e ‘tags’ de redes de anúncios
nos ajudam a oferecer anúncios relevantes de forma mais eficaz. Eles também nos ajudam a coletar
dados consolidados para fins de auditorias, pesquisas e relatórios de desempenho para
anunciantes. Os pixels permitem que compreendamos e possamos melhorar a oferta de anúncios
para você, e permitem ainda saber quando determinados anúncios já foram apresentados a você.
Como o seu navegador pode requisitar anúncios e ‘web beacons’ diretamente de servidores de rede
de anúncios, estas redes podem visualizar, editar ou configurar seus próprios cookies, como se
você tivesse acessado uma página web do site deles.
Embora nós não utilizemos cookies para criar um perfil do seu comportamento de navegação em
sites de terceiros, nós utilizamos informações consolidadas de tais terceiros para mostrar a você
anúncios relevantes, com base nos seus interesses. Não fornecemos qualquer informação que
coletamos para anunciantes. Você pode optar por não ver anúncios fora do site e ou de terceiros,
ajustando a sua configuração de cookies. Isso não removerá os anúncios das páginas que você
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visita, mas, ao invés disso, esta escolha resultará em anúncios que não são baseados nos seus
interesses. Isto implica em que os anúncios que você visualiza não serão combinados com os seus
interesses por aqueles cookies específicos.
4.5. Como os Cookies de terceiros são usados?
Para algumas das funções dentro dos nossos websites usamos fornecedores terceirizados, por
exemplo, quando você visita uma página com um vídeo incorporado ou proveniente do YouTube.
Estes vídeos ou links (e qualquer outro conteúdo de fornecedores terceirizados) podem conter
cookies de terceiros, e nós recomendamos consultar as políticas de privacidade destes terceiros
nos seus websites para informações relativas a sua utilização de cookies.
4.6. Como eu rejeito ou apago Cookies?
Você pode escolher rejeitar ou bloquear todos ou tipos específicos de cookies configurados através
da sua visita a um website Oxxy.Net ao clicar nas preferências de cookies nos nosso(s) website(s).
Você pode modificar as suas preferências para websites Oxxy.Net e/ou os websites de terceiros
alterando as configurações do seu navegador. Favor observar que a maioria dos navegadores
aceitam cookies automaticamente. Portanto, se você não quiser que cookies sejam utilizados, você
talvez tenha que apagar ou bloquear cookies ativamente. Se você rejeitar a utilização de cookies,
você poderá visitar os nossos websites, mas algumas das funções poderão não funcionar
corretamente. Você também poderá visitar www.allaboutcookies.org para mais detalhes sobre como
apagar ou rejeitar cookies e para obter informações adicionais sobre cookies em geral. Ao utilizar o
nosso website sem apagar ou rejeitar alguns ou todos os cookies, você concorda que podemos
posicionar aqueles cookies que você não apagou ou rejeitou nos seus dispositivos

Cookie

Adobe Analytics

ContentSquare

Google Adwords
Conversion

Descrição
Usamos Adobe Analytics para
entender como os usuários chegam
no(s) nosso(s) website(s) e como eles
interagem conosco no website. Os
dados são usados para melhorar a
experiência do usuário. Nenhum dado
pessoal é coletado e os dados não são
compartilhados com terceiros.
Contentsquare é uma plataforma de
análise UX utilizada para ajudar a
melhorar a experiência dos usuários
no site.
Os cookies de rastreamento Google
Adwords Conversion fazem com que
possamos entender se você completa
certas ações no(s) nosso(s) website(s)
depois de você ter visualizado ou
clicado em algum dos nossos
anúncios providenciados através do
Google.

Link para Opt-out/mais detalhes sobre a política de privacidade
específica

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

http://optout.contentsquare.net

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
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Google Analytics

Google (Remarketing)

Facebook

Specific Media

Twitter

Tube Mogul

Xaxis

Utilizamos Google Analytics para
entender como as nossas campanhas
de mídia funcionam e como você
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
interage com o nosso website de
modo a melhorar a experiência do
usuário.
O Google utiliza este cookie para
entender qual o conteúdo que você
acessou nos nossos websites, de
modo que eles possam prover
anúncios baseados no conteúdo com
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
que você interagiu no(s) nosso(s)
website(s) e para que possam prover
anúncios direcionados em outros
websites parceiros.
O Facebook ajuda você a se manter
em contato com a sua rede através
do seu site/aplicativo móvel. Nós
tornamos mais fácil o
compartilhamento de conteúdo de
https://en-gb.facebook.com/help/568137493302217
interesse no Facebook e algumas
vezes podemos apresentar alguns
anúncios direcionados baseados na
sua interação no(s) nosso(s)
website(s).
A tecnologia Specific Media é usada
para apresentar mensagens e
anúncios em vídeo direcionados aos http://corp.specificmedia.com/privacy?rid=55c4d1ffb80ea#section_4
usuários baseados na sua interação
no(s) nosso(s) websites(s)
O Twitter permite atualizações em
tempo real de todo o mundo sobre as
últimas notícias em destaque, ideias e
opiniões das contas Twitter ou
hashtags que você escolheu seguir.
Nós tornamos mais fácil para você
https://support.twitter.com/articles/20170410
compartilhar o conteúdo de nosso
website no Twitter. Às vezes,
apresentamos a você alguns anúncios
no Twitter baseados na sua interação
com o(s) nosso(s) website(s).
O Tube Mogul nos ajuda a apresentar
anúncios direcionados nos
desktops/dispositivos móveis e a
medir o seu desempenho relativo em
tempo real nos websites dos
http://www.tubemogul.com/compliance/privacy-policy/
parceiros do Tube Mogul. O Tube
Mogul não coleta informações
identificáveis pessoais do(s) nosso(s)
website(s)
O Xaxis nos ajuda a definir segmentos
de audiência baseados na sua
interação com o(s) nosso(s)
website(s) e então apresentar
displays/vídeos/anúncios móveis
direcionados para estes segmentos
https://www.xaxis.com/static/view/privacy-policy
anônimos. O Xaxis não coleta dados
pessoais, portanto, eles apenas terão
conhecimento sobre o seu navegador
ou dispositivo, mas nunca a sua
informação de nome/contato.
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YouTube

Hotjar

Nós incorporamos vídeos ou
inserimos links para vídeos no
YouTube no(s) nosso(s) website(s).
Como resultado, quando você visita
uma página com conteúdo
incorporado ou com link para
YouTube você poderá receber cookies
do YouTube.
O Hotjar é um serviço de tecnologia
que nos ajuda a entender melhor a
experiência de nossos usuários (por
exemplo, quanto tempo eles gastam
em quais páginas, quais links clicam, o
que os usuários gostam ou não, etc.)
e isso nos permite construir e manter
nosso serviço com feedback do
usuário.

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en-GB

https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
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