POLÍTICA DE COOKIES

1.Significados:
Servidor de internet: computador que controla o acesso de uma determinada rede
à Internet.
Fundação de Apoio a Tecnologia - FAT, inscrita no CNPJ sob o nº. 58.415.092/000150, com sede na Rua Três Rios, nº.131, 4º andar, Bom Retiro, São Paulo- SP, CEP
01123-001.
Tratamento de dados pessoais1: toda operação realizada com dados pessoais, como as
que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso,
reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento,
eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação,
transferência, difusão ou extração.
2. O que são cookies?
Cookies são pequenos arquivos de texto que armazenam temporariamente informações
básicas sobre o Usuário de um site na internet, como: nome, idioma, tempo de
permanência no site, registros de navegação etc. São enviados por um servidor de
internet que armazenam páginas web ao visitante e são guardadas em uma pasta local
no equipamento do Usuário para melhorar o desempenho de sua navegação.
3. Para que serve a Política de Cookies?
Determinar regras para utilização de meios tecnológicos de coleta e utilização de
dados pessoais no uso da página pelo Usuário.

4. Quais são os cookies utilizados no site e para que servem?
1 Art.5º, inciso X, da Lei nº. 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Cookies “de sessão” (armazenado até sua validade ou eliminado a pedido do Usuário
antes desta data). Quando se inicia uma sessão, é enviado um cookie para o navegador,
com um valor específico, correspondente a sessão aberta na rede.
Cookies

Finalidade

Titular

Duraçã
o

Google Analytics (_gid)

Google Analytics (_ga)

Identificar o mesmo
Usuário no mesmo dia
– Registra um ID
exclusivo
Registra um ID único

Google

24 horas

Google

2 anos

Google

10

que é usado para gerar
dados estatísticos sobre
como o visitante usa o
site
Google Analytics (_gat)

Limitar as solicitações
ao Google Analytics

minutos

para aumentar a
eficiência das chamadas
de rede
Facebook (_fbp)

Ferramenta de mídia

Facebbo

para entender

k

90 dias

informações sobre o
uso do site e aplicativos
e oferecer serviços ao
Usuário.
Hotjar (_hjid)

Ferramenta de análise

Hotjar

1 ano

FAT

24horas

de comportamento,
através do uso do site e
fornece feedback atravé
s de mapas de calor,
gravações de dessões e
pesquisas.
Wordpress_lp_guest

Usado para detectar
erros no site. Esta

informação é fornecida
à equipe de suporte do
site para o otimize a
experiência do Usuário.
wp_learn_press_session

Usado para definir a

FAT

24horas

FAT

24 horas

Google

Seção

FAT

24horas

Seção

estrutura do template do
plugin Learn Press.
ci_sessions_sgce

Usado para iniciar
sessões no banco de
dados da aplicação.

pagead/1p-conversion/#

Cookie de rastreamento
para fins de publicidade
direcionada

test_cookie

Usado para checar se o
browser do Usuário
suporta cookies

d5d3359cff750d425caf9670498e6c1

Hash usado para gravar

Eventos

7

a sessão do usuário

FAT

logado no sistema de
eventos
Google Analytics (1P_JAR)

Definido pelo Google.
Este grupo define uma
ID exclusiva para
lembrar suas
preferências e outras
informações, como
estatísticas do site e
taxas de conversão de
rastreamento.

5.Quais são as finalidades dos cookies?

Google

1 Mês

a) Autenticação: indica que o Usuário está navegando, para oferecer recursos
apropriados, bem como entender o que ele acessa na plataforma da FAT;

b) Segurança e Integridade: auxilia na segurança dos serviços, ajudando a detectar
atividades que violam nossas políticas legais;
c) Execução: ajuda a melhorar a velocidade durante o carregamento da página.
Poderão ser armazenadas informações no navegador ou dispositivo para que os
recursos utilizados carreguem e respondam com mais rapidez.
5.2. O Usuário poderá gerenciar suas preferências de cookies configurando seu
equipamento, rejeitando ou eliminando determinados cookies. Porém, a funcionalidade
poderá ser comprometida.
Links disponíveis ao Usuário para gerenciar tais preferências:
Firefox:https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/desative-cookies-terceiros-impedirrastreamento
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Internet-explorer: https://support.microsoft.com/pt-br/topic/excluir-e-gerenciarcookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Safari: https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac
Microsoft
Edge: https://support.microsoft.com/pt-br/help/4027947/microsoft-edgedelete-cookies
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
6.Consentimento:
Ao navegar no site da FAT, o Usuário consenti o uso dos cookies informados, durante
os prazos indicados e nas condições contidas na presente Política de Cookies. O
Usuário deve ter ciência que aceita os cookies de terceiros, mas se desejar eliminá-los
permanentemente, deverá fazê-lo através das opções do navegador abaixo indicadas já
que a anulação impedirá o seu uso, mas não as eliminará por serem cookies de
terceiros.

7.Desativação e Eliminação de Cookies:
7.1. Caso o Usuário desejar poderá a qualquer tempo eliminar, bloquear ou desabilitar
os cookies em qualquer altura alterando a configuração do seu navegador, que lhe
permitirá rejeitar a instalação de todos os cookies ou de alguns deles. Se eliminar todos
os cookies deste site através do seu navegador, apagará também as opções de
configuração que tiver escolhido sobre os nossos cookies (aceitação, rejeição ou
anulação do seu uso). A seguir, poderá encontrar informação sobre como gerir o uso
de cookies em função do navegador utilizado:
Links disponíveis ao Usuário para desativação e eliminação de cookies:
Firefox:https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/desative-cookies-terceiros-impedirrastreamento
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Internet-explorer: https://support.microsoft.com/pt-br/topic/excluir-e-gerenciarcookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Safari: https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac
8. Disposições Gerais
8.1. A presente Política de Cookies poderá sofrer alterações a qualquer momento para
aperfeiçoar seu conteúdo, bem como para estar em conformidade a legislações
vigentes, devendo os Usuários sempre que se conectarem, tomar ciência.
8.2. A comunicação entre a FAT e o Usuário deverá ser realizada pelo email privacidade@fundacaofat.org.br.
8.3. Eventuais divergências entre o Usuário e a FAT serão resolvidas de forma
pacífica. Quando se esgotarem todas as medidas de solução amistosa, o Usuário
concorda, desde já, com o foro da Comarca de São Paulo/SP, para resolver
controvérsias ou reclamações oriundas da utilização dessa plataforma ou relacionadas
a esta Política de Cookies.

Última atualização: 19 de abril de 2021.

