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Introdução 
Este Aviso de Privacidade se aplica a todos os Dados Pessoais que a SNC-Lavalin e outras empresas subsidiárias 
ou afiliadas da SNC-Lavalin (referidas como “SNC-Lavalin”) e quaisquer sites ou recursos equivalentes da Internet 
podem coletar, processar e armazenar sobre você, especificamente em relação a quaisquer compromissos 
relacionados ao trabalho para a SNC-Lavalin e quaisquer processos e informações relacionadas ao recrutamento. 

Ao fornecer seus dados pessoais à SNC-Lavalin, você reconhece expressamente que leu e entendeu este Aviso de 
Privacidade. 

Este Aviso de Privacidade é publicado em todos os sites relacionados ao recrutamento da SNC-Lavalin para garantir 
que esteja prontamente disponível para os funcionários em potencial durante todo o processo. A SNC-Lavalin 
reserva-se o direito de alterar a Notificação de Privacidade de tempos em tempos, quando for razoável, para garantir 
que ela reflita com precisão o modo como processamos os Dados Pessoais no contexto do recrutamento. Quaisquer 
atualizações ou alterações no Aviso de Privacidade serão publicadas nos sites de recrutamento da SNC-Lavalin e 
serviços associados relevantes e destacadas no final deste documento. 

A privacidade e a segurança dos Dados Pessoais coletados de você são uma prioridade para a SNC-Lavalin. 
Também é importante para nós entender como lidamos com esses dados. 
 
Princípios de privacidade de dados da SNC-Lavalin 

A privacidade de dados é incorporada em tudo o que fazemos.Nossos princípios de privacidade de dados 
aplicam-se a tudo o que fazemos, não importa onde fazemos isso. Para este fim: 
 

1. A SNC-Lavalin assume a responsabilidade pelos dados pessoais que realizamos e processamos. 
2. Os dados pessoais são coletados e processados de forma justa, legal, transparente e de acordo com 

nosso Código de Conduta e o Padrão de Conformidade de Privacidade de Dados Grupais. 
3. O processamento de dados pessoais é documentado e avaliado desde o início para garantir que haja o 

mínimo de risco e impacto de privacidade para os indivíduos. 
4. Os dados pessoais dos indivíduos são sempre protegidos, seguros e mantidos em sigilo. 
5. Os dados pessoais são coletados somente quando necessário para fins legais, regulatórios e 

comerciais e apenas utilizados para os fins que foram coletados. 
6. Os dados pessoais só são mantidos durante o tempo que for necessário para atingir o propósito 

original do processamento ou para satisfazer nossas obrigações legais e regulamentares. 
 
Esta política estabelece a base na qual os Dados Pessoais que coletamos, ou que você nos fornece, serão 
processados por nós. 

Para os propósitos de qualquer legislação de Proteção de Dados, o Controlador de Dados é a SNC-Lavalin. 
 
Qual é a base para o processamento desses dados pessoais? 
Nosso processamento de dados pessoais é destinado apenas a permitir que respondamos às suas solicitações (por 
exemplo, para que possamos entrar em contato com você ou enviar informações a você) e baseia-se nos seguintes 
fundamentos legais: 
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Base Legal Exemplo 

Desempenho de um contrato Quando firmamos um contrato para o fornecimento 
de produtos ou serviços, podemos precisar coletar e 
processar seus dados pessoais para que possamos 
cumprir nossas obrigações contratuais. Isso também 
se aplica a qualquer atividade pré-contratual, como 
especificações de função ou contrato de emprego ou 
oferta de emprego. 

Obrigações regulatórias e legais Podemos coletar e processar Dados Pessoais para 
cumprir com nossas obrigações legais ou 
regulamentares. Por exemplo, onde somos 
legalmente obrigados a manter registros de vendas e 
quaisquer registros fiscais associados. 

Interesses comerciais legítimos Podemos processar Dados Pessoais quando tal 
processamento for necessário para buscar nossos 
interesses comerciais legítimos, tais como operar 
nossos negócios e defender reivindicações legais. 

Consentimento Quando confiamos especificamente no 
consentimento para coletar e processar Dados 
Pessoais não obrigatórios, você não é obrigado a 
fornecer seu consentimento para o uso de seus 
Dados Pessoais e, posteriormente, poderá retirar seu 
consentimento uma vez que tenha sido fornecido. 
Deve-se notar, no entanto, que isso pode limitar sua 
experiência com nossos recursos e serviços. 

 

Quais são meus direitos de Privacidade de Dados? 
Cada indivíduo tem os seguintes direitos em relação ao processamento de seus Dados Pessoais pela SNC-Lavalin: 

• O direito de acessar e inspecionar seus Dados Pessoais ou receber uma cópia permanente das 
informações que estão sendo mantidas sobre eles. 

• O direito de solicitar a correção de quaisquer imprecisões nos seus Dados Pessoais ou quando a precisão 
das informações for contestada, para adicionar informações adicionais para notificar que elas contestam a 
exatidão do conteúdo das informações. 

• O direito de solicitar o apagamento de seus Dados Pessoais, particularmente quando o processamento 
continuado das informações não for mais necessário. 

• O direito de se opor ao processamento de seus Dados Pessoais, particularmente quando não houver mais 
motivos legítimos para que a SNC-Lavalin continue processando as informações. 

• O direito de restringir o processamento, a portabilidade de dados e o direito de recorrer de qualquer decisão 
ou criação de perfil automatizada. 

• O direito de reclamar com um Regulador de Proteção de Dados sobre o processamento de Dados Pessoais 
da SNC-Lavalin. 
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• É importante observar que os direitos estabelecidos acima não são incondicionais e as circunstâncias 
específicas do processamento que está sendo realizado pela SNC-Lavalin determinarão se esses direitos 
podem ser exercidos. Mais informações sobre esses direitos e sua aplicação podem ser obtidas com o 
responsável pela proteção de dados. 

 
 
Informações que podemos coletar e usar podemos fazer disso 
A SNC-Lavalin pode coletar seus dados pessoais, incluindo, entre outros, seu nome e detalhes de contato 
(juntamente com seu endereço de e-mail) e outras informações relevantes de seu currículo. Ocasionalmente, isso 
também pode incluir informações pessoais confidenciais, como detalhes de condenações criminais e origem étnica. 
Esta informação é mantida, usada e divulgada por nós da seguinte forma: 
 

• para fornecer nossos serviços a você; 
• para manter nosso relacionamento de negócios, onde você é um usuário do nosso site ou um candidato; 
• para permitir que você envie seu currículo para aplicações gerais, para se candidatar a vagas específicas 

ou para assinar nossos alertas de vagas. Consulte a seção separada em seu currículo abaixo, que 
descreve usos e divulgações adicionais; 

• para combinar seus dados com ofertas de emprego, para nos ajudar a encontrar uma posição que seja 
mais adequada para você e para enviar suas informações pessoais (incluindo informações pessoais 
confidenciais) para departamentos internos e divisões, a fim de se candidatar a empregos; 

• para responder suas perguntas; 
• para aconselhá-lo sobre notícias e atualizações do setor, eventos, promoções e competições, relatórios e 

outras informações. Quando fizermos isso, você poderá cancelar a assinatura de tais comunicações; 
• para cumprir obrigações contratuais com nossos clientes; 
• para terceiros confiáveis onde os contratamos para fornecer serviços que você ou nossos clientes 

solicitaram, tais como serviços de referência, qualificação e verificação criminal (conforme necessário), 
verificação dos detalhes fornecidos por terceiros, avaliações psicométricas ou testes de habilidades. Estes 
terceiros cumprem compromissos semelhantes e igualmente rigorosos de privacidade e confidencialidade 
como a SNC-Lavalin; 

• a terceiros que desempenham funções em nosso nome e que também nos prestam serviços, tais como 
consultores profissionais, especialistas em TI que realizam testes e trabalhos de desenvolvimento em 
nossos sistemas de tecnologia de negócios, centros de pesquisa e de correspondência e coordenadores de 
funções. Estes terceiros cumprem compromissos semelhantes de privacidade e confidencialidade como a 
SNC-Lavalin; 

• Também podemos passar suas informações pessoais para, ou permitir o acesso a tais informações, por 
empresas do grupo SNC-Lavalin em todo o mundo para permitir que elas usem seus dados pessoais para 
os propósitos estabelecidos acima, dependendo de qual trabalho você está procurando ou do local onde 
você está. estão procurando um emprego; 

• Se a SNC-Lavalin ou seus negócios se fundirem com ou forem adquiridos por outra empresa ou negócio, 
poderemos compartilhar informações pessoais com os novos proprietários da empresa ou empresa e seus 
assessores e, se isso acontecer, você receberá um aviso de tal evento; 

• Também podemos divulgar informações pessoais para agências reguladoras ou de cumprimento da lei, se 
elas exigirem que o façamos. Também divulgaremos suas informações quando formos permitidos e 
solicitados a fazê-lo por lei; e também podemos solicitar seu consentimento para coletar, reter, usar e 
divulgar suas informações pessoais para qualquer outro propósito não listado acima. 
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Alertas de emprego 
Para se inscrever nos e-mails de alertas de emprego, você será solicitado a fornecer seu endereço de e-mail, que 
será usado com a finalidade de mantê-lo informado, por e-mail, dos trabalhos mais recentes em sua indústria 
indicada e / ou fornecerá a você com notícias do setor. Se você decidir que não deseja mais receber essas 
informações, os links de cancelamento de assinatura são fornecidos em todos os e-mails de alerta de trabalho 
recebidos. Alertas de emprego também podem ser recebidos via feeds RSS sem ter que fornecer seu endereço de 
e-mail. Os e-mails de alertas de emprego são enviados pela SNC-Lavalin ou por uma empresa do grupo, alguns dos 
quais estão fora da Área Econômica Europeia (caso em que seus detalhes serão enviados ou acessados por essa 
empresa do grupo para permitir que eles emitam o alerta de e-mail de trabalho relevante para você). 

Curriculum vitae ("CV") 
Oferecemos a você a opção de enviar seu currículo por meio de nosso site ou de fornecer seu currículo a um de 
nossos especialistas em recrutamento. Você pode fazer isso para solicitar um emprego específico anunciado ou 
para consideração por nossos especialistas em recrutamento para cargos à medida que surgirem. Seu currículo será 
armazenado no banco de dados da SNC-Lavalin, e será acessível a todos os especialistas em recrutamento da 
SNC-Lavalin em nossa organização. Seu currículo também pode ser enviado por e-mail diretamente para outros 
escritórios globais da SNC-Lavalin para análise e entrada em seu próprio banco de dados interno, para que possam 
fornecer seus serviços a você. Além disso, o banco de dados de recrutamento da SNC-Lavalin, incluindo as 
informações relacionadas a você, pode ser acessado por qualquer um de nossos especialistas em recrutamento que 
trabalham em outros locais fora de onde você reside. 

Você pode atualizar seu currículo a qualquer momento, simplesmente seguindo o mesmo procedimento para enviar 
um novo currículo. Seu antigo currículo será automaticamente arquivado, desde que os detalhes do envio 
permaneçam os mesmos (por exemplo, você envia ambos os currículos usando o mesmo endereço de e-mail ou 
avisa o contato relevante do seu novo envio). 

Onde armazenamos seus Dados pessoais 
Os dados que coletamos podem ser transferidos e armazenados em um destino fora da Área Econômica Europeia 
("EEA"). Também pode ser processado por funcionários que operam fora da EEA e que trabalham para nós ou para 
um de nossos fornecedores. Ao enviar seus dados pessoais, você concorda com esta transferência, armazenamento 
ou processamento. Tomaremos todas as medidas razoavelmente necessárias para garantir que seus dados sejam 
tratados com segurança e de acordo com este aviso de privacidade. 

Todas as informações que você nos fornece são armazenadas em nossos servidores seguros. 

Infelizmente, a transmissão de informações pela internet não é totalmente segura. Embora façamos nosso melhor 
para proteger os seus dados pessoais, não podemos garantir a segurança dos seus dados transmitidos para nosso 
site; qualquer transmissão é por sua conta e risco. Assim que recebermos suas informações, usaremos 
procedimentos rigorosos e recursos de segurança para tentar impedir o acesso não autorizado. 

Como seus dados pessoais são mantidos seguros? 
A SNC-Lavalin implementou medidas de segurança apropriadas para proteger a confidencialidade, integridade e 
disponibilidade dos Dados Pessoais dos Funcionários. Empregamos medidas de segurança organizacionais e 
técnicas, incluindo proteção por senha, criptografia, bloqueios físicos, etc., para proteger Dados Pessoais e para 
garantir que eles sejam processados de forma adequada, consistente e de acordo com as leis e regulamentos de 
privacidade de dados aplicáveis. Quando tivermos fornecido a você (ou onde você escolheu) uma senha que permita 
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acessar certas partes do nosso site, você é responsável por manter essa senha confidencial. Pedimos que você não 
compartilhe uma senha com ninguém. 

Se você está autorizado a ter acesso aos Dados Pessoais de outras pessoas, é importante que você tome as 
devidas precauções para proteger esses Dados Pessoais. 

A SNC-Lavalin monitora o tráfego da Internet para detectar o acesso a sites inapropriados ou outros materiais. A 
SNC-Lavalin também usa filtros de e-mail para bloquear spam e vírus de computador. É possível que alguns e-mails 
e sites legítimos sejam bloqueados ou prejudicados por esses filtros. 

 Divulgação de suas informações 

Não transmitimos ou vendemos informações pessoais on-line a terceiros. Podemos, no entanto, compartilhar 
informações dentro de nossa organização e, em alguns casos, será necessário passar informações para nossos 
administradores de pensão ou compartilhamento. Isso pode incluir nossos funcionários, agentes, contratados e 
subcontratados. Observe que aos nos enviar suas informações pessoais, você está concordando com o 
processamento e transferência de tais informações desta maneira. 

Por quanto tempo seus dados pessoais são retidos? 
Mantemos registros apropriados de dados pessoais para fins de regulamentação, legal e administração de contratos. 
Só mantemos os Dados Pessoais pelo tempo que for necessário para o propósito ou propósitos para os quais foram 
coletados. Os registros são mantidos por um período de retenção pré-definido que pode se estender além de um 
contrato com a SNC-Lavalin. Os Dados Pessoais são retidos para cumprir outras obrigações e requisitos legais e 
contratuais, como Saúde e Segurança. Onde necessário, mais informações sobre nossa política de retenção de 
registros podem ser obtidas junto ao Diretor de Proteção de Dados da SNC-Lavalin, cujos detalhes de contato estão 
abaixo. 

Transferências internacionais de dados pessoais 
Podemos transferir Dados Pessoais, para fins de processamento descritos neste Aviso de Privacidade, para 
quaisquer outras empresas dentro da SNC-Lavalin ou para Terceiros que processam dados em nosso nome sob 
nossas instruções. A SNC-Lavalin e os Processadores de Dados relevantes podem operar globalmente em toda a 
Europa, Oriente Médio, Ásia-Pacífico, América do Norte e África e também podem estabelecer estabelecimentos em 
outras regiões. Portanto, nos reservamos o direito de transferir e processar Dados Pessoais em uma base global e 
mundial, de acordo com nossas obrigações legais, regulamentares e contratuais. 

Somente transferiremos os Dados Pessoais, quando necessário, para operar nossos negócios, cumprir nossas 
obrigações contratuais e cumprir nossas obrigações legais e regulamentares. Faremos o possível para garantir que 
tais transferências de Dados Pessoais estejam em conformidade com todas as leis e regulamentos de privacidade 
de dados aplicáveis e forneçam proteção adequada aos direitos e liberdades conferidos a todos os indivíduos sob 
tais leis. No entanto, pode haver casos em que, por motivos legais ou contratuais, não podemos transferir Dados 
Pessoais fora de determinadas jurisdições. Quando necessário, informações adicionais relativas às transferências 
de dados pessoais no exterior podem ser obtidas junto ao Diretor de Proteção de Dados da SNC-Lavalin cujos 
dados de contato estão abaixo. 
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Sites de terceiros 
Podemos fornecer hiperlinks do site para sites de terceiros. Observe que esta declaração de privacidade se aplica 
apenas ao conteúdo deste site e não aos sites para os quais podemos fornecer um link. 

Como entrar em contato conosco para atualizar seus dados pessoais ou quaisquer 
dúvidas que você possa ter 

Se qualquer informação que nos forneceu se tornar imprecisa ou desatualizada, ou se você tiver alguma dúvida 
sobre esta declaração de privacidade, envie um e-mail para o responsável pela Proteção de dados cujos dados de 
contato estão abaixo. 

 
O que faço se tiver uma reclamação ou detectar uma violação dos nossos requisitos? 
Reclamações e/ou violações de nossos requisitos sobre o processamento de Dados Pessoais pela SNC-Lavalin 
devem ser levantadas com o Diretor de Proteção de Dados em primeira instância e devem seguir os requisitos 
descritos na Estrutura de Política de Conformidade de Privacidade de Dados disponível na intranet da SNC-Lavalin. 

O responsável pela proteção de dados pode ser contactado no seguinte endereço: 

Oficial de Proteção de Dados 

Equipe de conformidade de privacidade de dados 

SNC-Lavalin  
500 Park Ave  
Almondsbury  
Bristol  
BS32 4RZ 

e-mail: data_privacy@snclavalin.com 

Quando uma pessoa não está satisfeita com a forma como lidamos com uma queixa, ela pode encaminhar a 
questão ao Regulador de Proteção de Dados relevante (por exemplo, o Escritório do Comissário de Informações do 
Reino Unido, o Escritório do Privacy Commissioner do Canadá, etc.) para uma análise mais aprofundada. 

 
Quais alterações foram feitas neste Aviso de Privacidade? 
Quaisquer alterações a este Aviso de Privacidade serão documentadas abaixo. 

Versão 1 Aviso de privacidade da SNC-Lavalin criado em maio de 2018 

 
Cookies e Google Analytics  

Google Analytics 
Este site usa o Google Analytics, um serviço de análise da web fornecido pelo Google, Inc. ("Google"). O Google 
Analytics usa cookies (arquivos de texto colocados no seu computador) para ajudar os operadores do site a analisar 

mailto:data_privacy@snclavalin.com
mailto:data_privacy@snclavalin.com
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como os usuários usam o site. As informações geradas pelo cookie sobre seu uso do site (incluindo seu endereço IP) 
serão transmitidas e armazenadas pelo Google em servidores nos Estados Unidos. O Google usará essas 
informações para avaliar seu uso do site, compilar relatórios sobre a atividade do site para os operadores de sites e 
fornecer outros serviços relacionados à atividade do site e ao uso da Internet. O Google também pode transferir 
essas informações para terceiros quando exigido por lei ou quando tais terceiros processarem as informações em 
nome do Google. O Google não associará seu endereço IP a nenhum outro dado mantido pelo Google. Ao utilizar 
este site, você concorda com o processamento de dados sobre você pelo Google da maneira e para os fins descritos 
acima. 

 
Cookies 
Quando você visita nosso site, usamos cookies, que são pequenas informações que nos permitem manter sua 
conexão com nosso site. Esses cookies não coletam nem armazenam informações pessoais identificáveis. Como 
desativar os cookies no seu navegador 

Nome Detalhes Natureza 
dos 
bolinhos 

Tipo de 
Cookie 

Razão para usar/  
Qual a função que eles 
executam 

__utma rastreia a quantidade de 
visitas de cada usuário 
e a hora da primeira, da 
anterior e da visita atual 
(presumivelmente 
parcialmente para 
verificação dupla). 

Terceiro permanente Caso o Google Analytics 
seja usado 

__utmb são usados para 
rastrear quanto tempo 
você fica em um site - 
quando uma visita 
começa e termina 
aproximadamente 

Terceiro permanente 

__utmc são usados para 
rastrear quanto tempo 
você fica em um site - 
quando uma visita 
começa e termina 
aproximadamente  
Isso expira rapidamente 

Terceiro permanente 

__utmz faixas de onde um 
visitante veio 
(mecanismo de 
pesquisa, palavra-chave 
de pesquisa, link) 

Terceiro permanente 

SERVERID ID do servidor que 
serviu o pedido 

Primeira 
festa 

Sessão Gerenciado pela 
tecnologia Microsoft 

http://files.investis.com/info/disabling-cookies.html
http://files.investis.com/info/disabling-cookies.html


 
Aviso de Privacidade 

 

Página 8 

 

usada pelo IP3 

ASP.NET_SessionId ID da sessão que é 
usada atualmente 

Primeira 
festa 

Sessão Gerenciado pela 
tecnologia Microsoft 
usada pelo IP3 

atkins-global-live#ip3_device Dispositivo Sitecore Primeira 
festa 

Sessão Para rastrear 
dispositivos, por 
exemplo, para 
computadores ou 
dispositivos móveis 

atkins-global-live#lang Armazena o idioma 
para o site 

Primeira 
festa 

Sessão Para rastrear o idioma 
ao navegar pelo site 

nlbi_ Incapsula DDoS 
Protectiona e Firewall 
de Aplicação Web 

Terceiro Removido 
após o 
navegador 
fechar 

Carregar cookie de 
equilíbrio. Para garantir 
que as solicitações de 
um cliente sejam 
enviadas para o mesmo 
servidor de origem. 

incap_ses_ Incapsula DDoS 
Protectiona e Firewall 
de Aplicação Web 

Terceiro Removido 
após o 
navegador 
fechar 

O cookie no qual as 
solicitações HTTP estão 
relacionadas a uma 
determinada sessão 
para manter as sessões 
existentes (por exemplo, 
Cookie de sessão) 

_cookieConsent Texto de aviso de 
consentimento do 
cookie 

Primeira 
festa 

1 ano Lembra se um usuário 
consentiu com cookies 

visid_incap_ Incapsula DDoS 
Protectiona e Firewall 
de Aplicação Web 

Terceiro Persistent for 
12 months 

O cookie no qual as 
sessões estão 
relacionadas a um 
visitante específico 
(visitante representando 
um computador 
específico) para 
identificar clientes que já 
visitaram 

__gat Cookie do Google 
Analytics 

Terceiro 1 a 2 anos ID de acompanhamento 
para a análise 

_ga Cookie do Google 
Analytics 

Terceiro 1 a 2 anos Usado para distinguir 
usuários 



 
Aviso de Privacidade 

 

Página 9 

 

AWSELB Cookie de 
balanceamento de 
carga clássico da AWS 

Terceiro Removido 
após a 
sessão com 
o servidor 
fecha 

Cookie de 
Balanceamento de 
Carga: Usado para 
mapear a sessão para a 
instância. 

V2.AGRegionNews Setter de região Primeira 
festa 

No final da 
sessão 

Para mostrar notícias 
específicas da região na 
seção de notícias. 

V2.AGRegion Setter de região Primeira 
festa 

No final da 
sessão 

Para definir a região 
selecionada na 
navegação. 

V2.AGRegionMobi Setter de região (site 
para dispositivos 
móveis) 

Primeira 
festa 

No final da 
sessão 

Para definir a região 
selecionada na 
navegação no site do 
mobi. 

V2.AGLatitude Cookie de localização 
do mapa 

Primeira 
festa 

No final da 
sessão 

Usado para o mapa de 
localização para mostrar 
o ponteiro de escritórios 
mais próximo para o site 
do mobi. 

V2.AGLongitude Cookie de localização 
do mapa 

Primeira 
festa 

No final da 
sessão 

Usado para o mapa de 
localização para mostrar 
o ponteiro de escritórios 
mais próximo para o site 
do mobi. 

MyPages Crie um cookie em PDF Primeira 
festa 

Qua, 01 jan 
3000 

Usado para a 
funcionalidade Criar 
documento PDF 
(gerador de PDF). 

MyPagesCounter Crie um cookie em PDF Primeira 
festa 

Qua, 01 jan 
3000 

Usado para a 
funcionalidade Criar 
documento PDF 
(gerador de PDF). 

V2.PRRegion Region setter (PR) Primeira 
festa 

No final da 
sessão 

Usado para a 
funcionalidade do filtro 
PR. 

V2.TearSheetDownload Downloads de resumo 
do projeto 

Primeira 
festa 

No final da 
sessão 

Usado para a 
funcionalidade de 
download de documento 
de resumo do projeto. 
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V2.TearSheetDownloadByPass Downloads de resumo 
do projeto 

Primeira 
festa 

No final da 
sessão 

Usado para a 
funcionalidade de 
download de documento 
de resumo do projeto. 

Thistotal Cookie de pesquisa Primeira 
festa 

No final da 
sessão 

Usado para a 
funcionalidade de 
pesquisa. 

__gid Cookie do Google 
Analytics 

Terceiro 24 horas Usado para distinguir 
usuários. 

 
Definições: 

• Cookie "First Party" - Um cookie colocado por este site. 
• Cookie "Terceiro" - Um cookie colocado por outro domínio (por exemplo, não este site). 
• Cookie "Permanente" - As informações do cookie são permanentemente armazenadas no seu dispositivo. 
• Cookie "Session" - As informações do cookie são temporariamente armazenadas na memória do seu 

navegador. 
• Cookies “estritamente necessários” - Estes cookies são necessários para que o site funcione. Nenhum 

consentimento é necessário. 
• Não procuramos coletar suas informações pessoais e, quando fazemos isso, nos esforçamos para 

anonimizar suas informações pessoais quando apropriado. 
 


