Uso de Cookies
Cookies são arquivos ou informações que podem ser armazenadas em seus dispositivos quando
você visita as Aplicações. Geralmente, um cookie contém o nome do website que o originou, seu
tempo de vida e um valor, que é gerado aleatoriamente. A BRK utiliza cookies para facilitar o
uso e melhor adaptar as Aplicações a seus interesses e necessidades, bem como para
compilarmos informações sobre a utilização das Aplicações, auxiliando a melhorar suas
estruturas e conteúdo. Os cookies também podem ser utilizados para acelerar suas atividades e
experiências futuras nas Aplicações.
Tipos de
Cookies

O que eles fazem?

Necessários

São absolutamente necessários para navegar nas Aplicações e para realizar
funções básicas no website, tais como a emissão de IDs para uma sessão
anônima para compactar várias questões relacionadas com um servidor.

Performance

Recolhem informação sobre a utilização das Aplicações, incluindo por exemplo
os navegadores da internet (internet browsers) e sistemas operativos usados, o
nome de domínio do website que visitou anteriormente, o número de visitas,
duração média da visita e páginas visitadas. Estes cookies não guardam
qualquer informação que possibilite identificar pessoalmente o utilizador. A
informação recolhida com a ajuda destes cookies é agregada e por isso
anônima. Os cookies de performance têm como objetivo facilitar a navegação
no sítio da internet e melhorar a experiência do utilizador. É possível bloquear o
uso destes cookies criando uma exclusão de cookies.

Funcionais

Possibilitam que as Aplicações guardem informação que o utilizador já
introduziu (tais como ID do utilizador, seleção de idioma, ou localização do
usuário), para oferecer ao usuário funções melhoradas e personalizadas. Os
cookies funcionais são também usados para ativar funções como reproduzir
vídeos.

Marketing

São usados para oferecer conteúdo mais relevante para o usuário, com base nos
seus interesses específicos. Também são usados para limitar a frequência com
que aparece publicidade e para medir e controlar a eficácia das campanhas
publicitárias. Estes cookies registam se o usuário ou não um website e que
conteúdos foram usados. Esta informação pode eventualmente ser
compartilhada com terceiros, tais como publicitários, por exemplo. Estes
cookies estão frequentemente ligados às funções de websites de terceiros. É
possível bloquear o uso destes cookies criando uma opção de exclusão de
cookies.

A qualquer momento, Você poderá apagar os cookies das Aplicações utilizando as configurações
de seu navegador de preferência. Para mais informações sobre como proceder em relação à
gestão dos cookies nos navegadores:
•

Internet Explorer

•

Microsoft Edge

•

Mozilla Firefox

•

Google Chrome

•

Safari

