
           

  
 1Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 Condomínio São Luiz - 9° andar – Torre II | São Paulo | 04543-900 

datora.net | arqia.com.br 

 
POLÍTICA DE COOKIES     Data de Criação/Alteração: 10/05/2021 

Versão: Maio/2021 
 
 
1 – OBJETIVO 
 
Fornecer orientações ao público em geral sobre a utilização de cookies, pixels e outras 
tecnologias semelhantes, tais como GIFs transparentes, JavaScript e armazenamento local, 
coletivamente denominados como “Cookies”, nos websites, aplicativos ou plataformas 
operadas pelo Grupo Datora. 
 
2 - DOCUMENTOS REFERENCIAIS 

Lei n.° 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 
 
3 – DEFINIÇÕES 

Cookies são arquivos de texto digitais com pequenos fragmentos de dados (e geralmente com 
um identificador único), desenvolvidos pelo Grupo Datora ou por terceiros, que são 
armazenados no dispositivo do usuário por meio do navegador ou aplicativo e que guardam 
informações relacionadas com suas preferências.  

O Grupo Datora utiliza Cookies para permitir um melhor funcionamento técnico de seus 
websites, para identificar determinadas preferências de navegação estabelecidas pelos 
usuários, para coletar informações sobre os usuários de forma a proporcionar uma melhor 
experiência de navegação, visibilidade ideal de conteúdo e para identificar desempenho do 
website, preferências de idioma, número de acessos às páginas e tempo de permanência. 
 
4 - DESCRIÇÃO 

4.1 – Para que servem os cookies? 

 
Os Cookies permitem o reconhecimento dos computadores que acessam os websites, 
aplicativos ou plataformas do Grupo Datora e acompanham a navegação do usuário ao 
conteúdo veiculado, de maneira a personalizá-la de acordo com o perfil de cada cliente, 
adequando, por exemplo, idioma e localização.  
 
Embora os cookies possam armazenar dados pessoais como IP e e-mail, desde que 
fornecidos pelo usuário, seu objetivo principal é gerir as informações de acesso e garantir 
performance e usabilidade ao website, aplicativo ou plataforma. 

Os Cookies também poderão ser utilizados para compilar estatísticas anônimas e agregadas 
que permitem entender como os usuários utilizam esses meios digitais, bem como para 
aprimorar suas estruturas e conteúdo. Por serem estatísticas anônimas, o Grupo Datora não 
faz uso de identificação pessoal do usuário por meio desses dados; 

A sua utilização é algo comum e típico em qualquer plataforma ou meio digital. O seu uso não 
prejudica, de forma alguma, o funcionamento ou a performance dos dispositivos de acesso 
em que são armazenados  (computadores, smartphones, tablets). 
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4.2 - Que tipo de Cookies utilizamos? 

O Grupo Datora utiliza dois tipos de Cookies: Cookies de Sessão e Cookies Persistentes. 

a) Cookies de Sessão: são os Cookies temporários que permanecem arquivados até que o 
usuário saia do site ou encerre o navegador ou o aplicativo. 

b) Cookies Persistentes: são os Cookies que ficam armazenados no dispositivo de acesso do 
usuário até que sejam excluídos. O tempo que o Cookie permanecerá no dispositivo depende 
da duração do seu "tempo de vida" e das configurações do navegador. 

Os Cookies (de Sessão ou Persistentes) podem ser categorizados de acordo com sua função: 

a) Cookies Estritamente Necessários: são essenciais para o funcionamento do site. Permitem 
tanto a navegação no website e utilização das aplicações, quanto a obtenção de autorização 
de acesso a áreas seguras do website. Sem esses Cookies, os serviços requeridos não 
podem ser prestados para o correto funcionamento das plataformas. 

b) Cookies Analíticos: recolhem informações sobre a forma como os usuários utilizam o site.  
Coletam dados estatísticos anônimos com a finalidade de analisar a utilização da plataforma 
digital e seu respectivo desempenho, para melhorar o seu funcionamento. 

c) Cookies de Funcionalidade: são utilizados para assegurar a disponibilização de 
funcionalidades adicionais das plataformas digitais ou para guardar as preferências definidas 
pelo usuário no uso da plataforma, sempre que utilizar o mesmo dispositivo. Tais cookies 
permitem ao Grupo Datora oferecer funcionalidades melhores e mais personalizadas.   

d) Cookies de Publicidade: direcionam a publicidade em função dos interesses do usuário, 
ajudando a medir o sucesso de aplicações e a eficácia da publicidade de terceiros. O Grupo 
Datora pode recorrer a empresas de publicidade (terceiros) para apresentar anúncios em 
benefícios dos usuários visitantes do website. Estes terceiros podem coletar Cookies para 
otimizar a oferta de anúncios de acordo com os interesses dos usuários.   

Abaixo, o Grupo Datora apresenta os principais cookies utilizados nos nossos websites, 
aplicativos e plataformas, ressalvando-se o direito de mudança (adoção de novos, internos ou 
de terceiros, ou descontinuidade de uso) a qualquer tempo:  

 
 “PHPSESSID”: é o cookie gerado por aplicativos com base na linguagem PHP. É um 

identificador de uso geral usado para manter variáveis de sessão do usuário. 
  “__trf.src”: é o cookie da Rdstation que tem como finalidade listar todas as páginas 

que um visitante acessou dentro do domínio. 
  “_ga”: é o cookie da Google Analytics que tem como propósito distinguir os usuários 

do site, atribuindo um número gerado aleatoriamente como identificador. Esse cookie 
é incluído em cada visita de página, para calcular dados de visitantes, sessões e 
campanhas e gerar relatórios de análise. 

 “_gid”: é um cookie da Googe Analytics que tem como objetivo melhorar o 
desempenho do site, ao armazenar e atualizar um valor exclusivo para cada página 
visitada. 
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 _gcl_aw: é um cookie que tem como finalidade a segmentação e publicidade. É usado 
para atribuir comissão aos afiliados quando o usuário chega ao site a partir de um link 
de referência afiliado. É também usado para ajudar as tags e avaliar dados de cliques, 
para que os acessos sejam medidos com eficiência. 

 “rdtrk”: é um cookie da Rdstation usado para guardar a lista de todas as páginas que 
um visitante acessou dentro do domínio da Grupo Datora. 

 tccl_visit e _tccl_visitor: têm o objetivo de monitorar o desempenho do uso do site. 
 pll_language: responsável por armazenar a preferência de idioma do navegador do 

visitante do site. 

 
4.3 - Sobre o consentimento de uso: 

Ao acessar as nossas plataformas digitais, o usuário autoriza o uso de cookies nos 
termos deste documento. 

Caso não concorde com o uso de cookies desta forma, o usuário poderá (i) consultar 
as instruções do seu navegador a fim de ajustar, por sua conta e risco, as suas 
configurações, em cada um dos dispositivos de acesso (computador, smartphone, 
tablet), para não permitir o uso automático de Cookies ou, ainda, para alertá-lo quando 
um Cookie estiver sendo enviado para seu dispositivo (ii) não acessar as nossas 
plataformas digitais. 

O Grupo Datora informa que desabilitar automaticamente o uso de cookies pelo 
navegador poderá impactar a sua experiência como usuário e a visualização de 
conteúdos e acesso à área restrita durante a visita aos nossos websites, aplicativos ou 
plataforma. 

Para quaisquer questões ou dúvidas sobre essa Política de Cookies, o usuário poderá 
entrar em contato com o nosso encarregado pelo tratamento de dados pessoais por 
meio do seguinte canal de atendimento: dpo@datora.net  

5. - Alteração na Política de Cookies e complementaridade da Política de Privacidade 

O Grupo Datora reconhece o seu compromisso em zelar pelo tratamento adequado de dados 
pessoais para fins legítimos que possam ser objeto de suas atividades. Neste sentido, a 
presente Política de Cookies pode ser revistada periodicamente e sofrer alterações, sempre 
que necessário para adequação aos serviços oferecidos e às leis vigentes, de modo a reforçar 
o compromisso permanente do Grupo Datora com a transparência, a privacidade e a proteção 
de dados pessoais. As alterações devem ser consultadas pelos usuários quando da 
navegação em nossos websites, aplicativos ou plataformas.  

O Grupo Datora informa também que todas as informações constantes da Política de 
Privacidade disponibilizada no website são complementares e aplicáveis à esta Política de 
Cookies, sempre que as informações coletadas por meio dos cookies constituam informações 
sobre dados pessoais.  

 


