Declaração de cookies
O Sistema EFFICIENT (doravante denominado “Website”) usa cookies. Um cookie é um pequeno
arquivo de texto que enviamos para o seu navegador da Internet, para que possamos reconhecê-lo
quando você retornar. Os cookies podem coletar dados sobre o uso do site, como quais páginas são
visitadas e a duração de uma sessão de usuário.
Nossa empresa não retém um cookie por mais tempo do que o necessário
Nós usamos cookies de sessão e cookies permanentes:
•

Um cookie de sessão pode rastrear o uso, como as páginas da Web visitadas e as opções que
você usa. Quando você fecha o navegador da Internet, a sessão é encerrada e o cookie é
excluído.

•

Um cookie permanente permite que o site o reconheça em uma visita subsequente.

Nossa empresa armazena cookies que são essenciais para fornecer as funcionalidades do site. Se você
não deseja receber qualquer cookie, você pode configurar seu navegador para recusar todos os tipos de
cookies. Observe que, nesse caso, você não poderá mais usar todas as funcionalidades do site.
Cookies não estritamente necessários
Apenas se você tiver dado consentimento prévio, a nossa empresa coloca cookies que não são
estritamente necessários para fornecer as funcionalidades do site. Através desses cookies não
estritamente necessários, coletamos informações sobre o seu uso do site e nos lembramos de suas
preferências. Exemplos de informações coletadas são quais páginas são visitadas e a duração de uma
sessão de usuário. Através destes cookies, pretendemos melhorar a sua experiência de usuário do nosso
site. Se você não consentir que cookies sejam colocados, esses cookies serão bloqueados.
Por favor, veja abaixo um resumo dos cookies não estritamente necessários que a Nossa
Empresa usa.
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