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OBJETIVO 

Descrever quais informações os cookies utilizados no site da institucional da CERC 

coletam, como estas informações são usadas. 

 

USUÁRIOS DO NORMATIVO 

Visitantes ou usuários do website www.cerc.inf.br.  

 

REFERÊNCIA 

Política de Segurança e Privacidade, Lei no 13.709.  

 

CONTROLE DO DOCUMENTO  

Sempre que necessária, a atualização deste normativo será conduzida por 

Governança da Segurança da Informação e submetida para aprovação do Conselho de 

Administração, podendo ter sua aplicação imediata com a autorização da Diretoria 

Executiva. Documento mantido por prazo indeterminado na rede, com revisão mínima 

a cada 3 anos desde a sua última atualização.  

 

http://www.cerc.inf.br/
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1. O QUE SÃO COOKIES? 

Este site usa cookies. Um cookie é um dado que o website solicita ao navegador do 
visitante (usuário) para armazenar no seu computador ou dispositivo móvel. O cookie 
permite que o website “lembre” as ações ou preferências do usuário ao longo do tempo. 

2. DESATIVAR COOKIES 

O usuário poderá impedir a configuração de cookies ajustando as configurações do 
navegador. Nessa hipótese, resultará na desativação de determinadas funcionalidades e 
recursos deste website. Portanto, é recomendável que o visitante não desative os cookies. 

3. COOKIES UTILIZADOS 

o Cookies de sessão 

Cookies da sessão são cookies temporários que são utilizados para lembrar o usuário 
durante o curso da sua visita ao website, e eles perdem a validade quando o navegador 
é fechado. 

o Cookies persistentes 

Cookies persistentes são utilizados para lembrar as preferências do usuário do website 
e permanecem no seu desktop ou dispositivo móvel mesmo depois de fechar o seu 
navegador ou efetuar uma reinicialização. Estes cookies são usados para analisar o 
comportamento do usuário e estabelecer padrões, para melhorar a funcionalidade do 
website e a experiência do usuário.  

o Cookies relacionados a boletins por e-mail 

Este site poderá vir a oferecer serviços de assinatura de boletim informativo ao mercado 
ou e-mail e os cookies poderão ser usados para lembrar se o usuário já está registrado 
e se deve mostrar determinadas notificações válidas apenas para usuários inscritos / 
não inscritos.  

4. COOKIES DE TERCEIROS 

Este site usa o Google Analytics, que é uma das soluções de análise mais difundidas e 
confiáveis da Web, para ajudar a entender como o usuário usa o website e como melhorar 
a experiência do usuário. 

As análises de terceiros são usadas para rastrear e medir o uso deste site. Esses cookies 
podem rastrear itens como o tempo que o usuário passa no site da CERC ou as páginas 
visitadas, objetivando a melhoria contínua na experiência do usuário. 

Para mais informações sobre cookies do Google Analytics, consulte a página oficial do 
Google Analytics. 
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5. HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO 

 

Data Versão Descrição Área Autor 

30/11/2020 1.0 Criação GRC Suzana Shiraishi 

06/12/2021 1.1 Atualização GRC Suzana Shiraishi 

 
 


