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OBJETIVO

Em atendimento a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/18), o Marco Civil da 

Internet (Lei 12.965/14), demais regulamentações e seguindo boas práticas do mercado em relação a 

segurança e privacidade a Compugraf vem através da presente apresentar sua Política do Cookies.

O website da Compugraf utiliza cookies para uma melhor experiência de navegação e/ou 

possibilidade de utilização de funcionalidades personalizadas que podem ser oferecidas no website 

como um acesso para um vídeo que está em uma rede social ou maior velocidade de carregamento 

do website.

http://www.compugraf.com.br/


OBJETIVO

A finalidade restringe-se somente a permissão do usuário para gravar alguns cookies, mas nenhum 

dado pessoal.

Como medida de boa prática e aderência a LGPD, o website da Compugraf possibilita que os titulares 

(pessoas) que estiverem navegando pelo website da Compugraf façam o Aceite dos Cookies, através 

do Banner de Cookies e/ou Centro de Preferencias de Cookies.

O aceite ou rejeição de cookies pode ser feito por categorias de cookies, sendo que podem existir 

categorias de cookies que podem ser aceitas ou rejeitadas e outras categorias em que apenas são 

informadas que existem, não existindo a opção de rejeição.

O aceite dos cookies significa apenas que o titular que está navegando tem ciência que os cookies 

serão gravados em seu computador.



OBJETIVO

Da perspectiva da ferramenta utilizada neste site, vale ressaltar que os cookies aqui eventualmente 

selecionados, não coletam informações pessoais que possam identificar a pessoa/titular que estiver 

navegando no website, apenas guardam informações sobre preferências de um usuário para melhorar 

a experiência de uso.

Para facilitar o texto acima, montamos um glossário das palavras que foram destacadas em negrito. 



Cookie: O QUE É COOKIE?

Um cookie é um pequeno pedaço de dado (arquivo de texto) que um site, quando visitado por um 

usuário, pede ao seu navegador para armazenar em seu dispositivo para lembrar informações sobre as 

características de navegação que foram realizadas por aquele dispositivo, como sua preferência de 

idioma ou informações de login/sessão. 



Aceite dos Cookies

Ao clicar em "Aceitar os cookies", quem estiver navegando no website concorda com o 

armazenamento de cookies no dispositivo, de todas as categorias, para melhorar a navegação  e 

experiencia no website. Isso não caracteriza em coleta de dados pessoais identificáveis.



Banner de Cookies e Centro de 
Preferências de Cookies

Descrição: O Banner de Cookies e Centro de preferências de Cookies são as telas onde é possível 

aceitar ou rejeitar os Cookies.

No Banner de Cookies é possível fazer um aceite ou rejeição de forma unificada para todas as 

categorias. A figura abaixo exibe o Banner de Cookies do website da Compugraf.



Banner de Cookies e Centro de 
Preferências de Cookies

O Centro de preferências de Cookies é acessado ao clicar no link “Definições de Cookies” que é 

exibido no Banner de cookies.

No Centro de preferências de Cookies é possível fazer o aceite ou rejeição dos Cookies por 

categoria. Exceto para a categoria Cookies Estritamente Necessários.

A figura abaixo exibe o Centro de preferencias de Cookies.



Categorias de Cookies

Esta categoria de cookies, incluem cookies que são necessários para que o website seja carregado e 

funcione corretamente não sendo possível rejeitar esta categoria de cookies. Estes cookies não 

armazenam qualquer dado pessoal e ou informação pessoal identificável.

Cookies estritamente necessários

Esta categoria de cookies, incluem cookies que nos permitem ter métricas de acesso e desempenho 

das páginas do website e com base nestas métricas possamos melhorar o website para uma melhor 

experiência de navegação.

Cookies estritamente necessários



Categorias de Cookies

Esta categoria de cookies, incluem cookies que permitem que o site forneça funcionalidades e 

personalizações durante a navegação. Podem ser da Compugraf ou até de terceiros (Ex.: Redes 

Sociais).

Cookies de funcionalidade

Esta categoria de cookies, incluem cookies que podem prover funcionalidades de publicidade 

personalizadas. Podem ser da Compugraf ou até de terceiros (Ex.: parceiros que fazem anúncios em 

nosso website). 

Cookies de publicidade



Revisões

Esta política é revisada com periodicidade anual ou conforme o entendimento da Diretoria da 

Compugraf.

A presente Política é aprovada pela Diretoria da Compugraf.

Gestão da Política


