POLÍTICA DE COOKIES
VU INC., (doravante, "VU") através do site vusecurity.com (doravante, o "Site"),
utiliza sistemas de rastreamento e/ou serviços e/ou tecnologias similares ou que
cumprem uma função semelhante, que são referidas nesta Política de Cookies como
"Cookies".
COM BASE NO EXPOSTO, OS USUÁRIOS SABEM E ACEITAM QUE A VU
PODE USAR COOKIES PARA DIFERENTES PROPÓSITOS NESTE SITE.
PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, O USUÁRIO DEVE LER ESTA
POLÍTICA DE COOKIES.
O QUE SÃO “COOKIES”?
Cookies são ferramentas tecnológicas que armazenam dados e recuperam informações
quando um usuário navega ou visita o Site (o "Usuário").
Em outras palavras, cookies são pequenos arquivos que são instalados no local de
armazenamento do computador ou dispositivo utilizado pelo Usuário, com uma duração
limitada no tempo, que armazenam e recuperam informações sobre os Usuários.
Entre outros, os cookies permitem que você tenha um detalhe sobre os hábitos de
navegação de um Usuário ou do equipamento do Usuário. Da mesma forma, eles
permitem obter informações sobre as preferências dos Usuários ou que as informações
dos Usuários façam login e, em seguida, possam lembrar deles quando o Usuário
retornar.
QUAIS SÃO SEUS PROPÓSITOS?
Os cookies são utilizados para conhecer os interesses, comportamentos e demografia
daqueles que visitam ou usam o Site e, desta forma, melhor entender suas necessidades
e interesses e fornecer um melhor serviço ou fornecer informações relacionadas.
A VU também pode utilizar as informações obtidas através de Cookies para analisar as
páginas navegadas pelo Usuário, bem como suas pesquisas realizadas, para melhorar
e/ou personalizar iniciativas comerciais e promocionais, fazer notícias, publicidade ou
promoções, banners de interesse e melhorar sua oferta de conteúdo; também pode-se
usar cookies para prestar contas e corroborar registros e níveis de validação, bem como
para promover e aplicar as regras e segurança do aplicativo.

Estabelece-se que a instalação, permanência e existência de cookies no computador ou
dispositivo do Usuário depende de sua vontade exclusiva, podendo ser excluídos de seu
computador ou dispositivo quando o Usuário assim desejar.
QUE TIPOS DE COOKIES ESTE SITE USA?
Este Site usa os seguintes tipos de cookies. Estes podem ser próprios ou de terceiros.
● Cookies essenciais: permitem o funcionamento da internet, facilitando a
navegação no Site.
● Cookies de análise: são tratados por nós ou por terceiros, permitem quantificar
o número de Usuários e, assim, realizar a medição e análise estatística do uso
feito pelos Usuários do serviço oferecido. Para isso, sua navegação no Site é
analisada para melhorar a oferta de produtos ou serviços que oferecemos.
● Cookies técnicos: permitem ao Usuário navegar pela área restrita e usar suas
diferentes funções, como, por exemplo, realizar o processo de compra de um
item em troca.
● Cookies de personalização: permitem ao usuário acessar o serviço com
algumas características gerais predefinidas com base em uma série de critérios
no terminal do usuário, como o idioma ou o tipo de navegador através do qual
você se conecta ao serviço.
● Cookies de publicidade: são tratados por este Site ou por terceiros, e permitem
gerenciar da forma mais eficiente possível a oferta dos espaços publicitários que
estão no Site, adaptando o conteúdo do anúncio ao conteúdo do serviço
solicitado ou ao uso que você faz do nosso Site. Para isso, podemos analisar seus
hábitos de navegação na Internet e podemos mostrar-lhe publicidade relacionada
ao seu perfil de navegação.
● Cookies de publicidade comportamental: armazena informações sobre o
comportamento dos Usuários obtidos através da observação contínua de seus
hábitos de navegação, o que permite o desenvolvimento de um perfil específico
para exibir anúncios com base nele.
COMO BLOQUEAR, EXCLUIR E/OU DESATIVAR COOKIES?
ANTERIORMENTE, O USUÁRIO DEVE TER EM MENTE QUE TEM O
DIREITO DE ACEITAR, CONFIGURAR OU REJEITAR COOKIES.
A VU RESPEITA SUA PRIVACIDADE PARA QUE O USUÁRIO POSSA
OPTAR POR NÃO PERMITIR A INSTALAÇÃO DE ALGUNS TIPOS DE
COOKIES FACILMENTE E A QUALQUER MOMENTO EM NOSSO
CONFIGURADOR DE COOKIES QUE ESTÁ INCLUÍDO ABAIXO:

Configurar cookies no Google Chrome
Configurar cookies no Microsoft Internet Explorer
Configurar cookies no Mozilla Firefox
Configurar cookies no Safari (Apple)
Nestes casos, você deve estar ciente de que essas limitações no Cookies não afetarão o
conteúdo do Site. No entanto, o Usuário entende que parte do Site pode não funcionar
ou a qualidade do Site pode ser afetada.
QUANTO TEMPO OS COOKIES SÃO MANTIDOS?
Os cookies serão usados pelo tempo necessário para cumprir os propósitos
especificados em cada Cookie.
Uma vez que o Cookie tenha expirado, se o Usuário aceitar seu uso novamente, ele
poderá ser renovado.
TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE DADOS
Para obter mais informações, você deve ir para a Política de Privacidade da VU ou de
terceiros que tratam cookies identificados na referida Política.
ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COOKIES
Esta Política de Cookies pode ser atualizada a qualquer momento, a partir da sua
publicação no Site.
No entanto, a incorporação de novos Cookies ou a utilização de Cookies já informados
para outros fins exigirá a específica aceitação deles.
MAIS INFORMAÇÕES
Se você tiver dúvidas sobre o uso de Cookies ou outras tecnologias, escreva para
DPO.VU@vusecurity.com
***

