POLÍTICA DE COOKIES PARA NOSSO SITE
1. O QUE SÃO COOKIES E POR QUÊ UTILIZAMOS?
Sabe aquele cookie delicioso geralmente com gotas de chocolate, bom, o que vamos falar aqui não tem nada
a ver com eles, mas estes também são bons. Quando falamos de Cookies de sites, estamos no referindo a
arquivos que nos ajudam a entregar uma melhor experiência a você, identificando a interação do acesso que
você faz em nossos sites e nossas redes sociais ou anúncios.
Os Cookies são pequenos arquivos de texto utilizados para que possamos lhe reconhecer, que podem ser
armazenados em celulares, tablets, computadores ou outros dispositivos utilizados durante o acesso ao nosso
site.

2. TIPOS DE COOKIES QUE UTILIZAMOS EM NOSSOS SITES
2.1.
Cookies Desempenho, Funcionalidade e Personalização
Eles coletam informações sobre a utilização que você faz no nosso site, que serão usadas para
entendermos desta utilização, ou também, para nos mostrar se as nossas campanhas de marketing estão
sendo eficazes.
Caso você tenha dificuldades ao se relacionar com o site, esses cookies nos permitem fazer a identificação
e poder corrigir essas dificuldades. Resumindo, eles nos ajudam a personalizar nosso site a você.
2.2.

Cookies de Publicidade
Esse aqui o pessoal de marketing adora, eles servem para que possamos direcionar os anúncios a você se
baseando nos seus interesses, tornando o conteúdo importante para você. Em alguns casos podemos
compartilhar algumas informações de utilização dos nossos sites com um terceiro, como uma agência de
publicidade ou plataformas de anúncios, para poder realizar campanhas de marketing.

2.3.

Cookies Essenciais
Utilizamos eles pois são fundamentais para que possamos disponibilizar os nossos serviços a você.

2.4.

Cookies de Redes Sociais
Nós utilizamos eles para possibilitar que você compartilhe conteúdos que ache interessante no nosso site,
através de redes sociais (terceiros) ou outros sites. Eles também podem ser utilizados para objetivos
publicitários.

3. COMO ESCOLHER OS SEUS COOKIES?
A maioria dos navegadores estão definidos para aceitar cookies por padrão. No entanto, você pode remover
ou rejeitar cookies nas configurações do seu navegador. Por favor, esteja ciente de que essa ação pode afetar
a disponibilidade e funcionalidade do site.

4. NOSSO CANAL DE COMUNICAÇÃO

Nós da NDD, poderemos alterar, revisar, aprimorar ou atualizar a qualquer tempo essa política de cookies,
bem como, os termos e condições de uso de nossas soluções para melhoria em nossos serviços e relação com
você. As novas Políticas possuem validade a partir da sua publicação no site/aplicativo NDD.
Em caso de dúvidas ou sugestões referente a nossa política de cookies, mande um e-mail para
protecaodedados@ndd.com.br.

5. SOBRE A SUA ACEITAÇÃO DA POLÍTICA DE COOKIES
Ao utilizar o Site, Você expressamente declara estar de acordo e aceita todos os termos e cláusulas contidas
nesta Política de Cookies, podendo a qualquer momento consulta-la, e, caso discorde, Você pode bloquear o
uso de cookies através das configurações do seu navegador. No entanto, o bloqueio de cookies pode afetar o
acesso a algumas ou todas áreas do nosso site.
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