POLÍTICA DE COOKIES
CREDINFAR -ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE CRÉDITO E COBRANÇA
DAS INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS E AFINS
Ao navegar no site da CREDINFAR, alguns cookies poderão ser depositados em seu
navegador. Cookies são pequenos arquivos armazenados em seu computador para
identificar um visitante. Estes arquivos possuem diversas funções e são comumente
utilizados para personalizar a experiência do visitante em um site ou para facilitar o tráfego
de dados e informações. Abaixo você encontrará cada categoria de cookies que utilizamos
e como ativá-los e desativá-los.
1. Quais cookies são utilizados?
Cookies Necessários
Estes cookies são necessários para operar este site e, portanto, não podem ser
desativados.
Inserir nessa coluna o nome do cookie Inserir nessa coluna a descrição da
função desempenhada pelo cookie
CREDINFARID

Armazena uma chave criptografa
para identificação do usuário. Não
há dados pessoais ou sensíveis,
apenas um código criptografado.

2. O que fazer se você não quiser permitir o uso de cookies no seu navegador?
É possível alterar as configurações de seu navegar para sobre coleta de cookies e
cache a qualquer momento.
Para mais informações sobre como alterar estas configurações, procure o suporte
de seu navegador:
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Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-

internetexplorer-delete-manage-cookies


Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/ative-e-desative-os-cookies-

queos-sites-usam


Google Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&
hl=pt-BR


Safari: https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac
Contudo, note que a desativação de alguns cookies poderá comprometer algumas

funcionalidades deste site.
3. Fale Conosco
Ficaremos felizes em responder suas dúvidas e questionamentos sobre as práticas
da CREDINFAR com relação à coleta de cookies.
Entre em contato conosco através dos seguintes canais:
e-mail: lgpd@credinfar.com.br
Telefone: 11 5102-2120
4. Versões desta Política
Esta Política pode ser modificada, complementada ou atualizada visando adaptarse a qualquer evolução legislativa, regulamentar, jurisprudencial e técnica. Entretanto, os
dados pessoais dos titulares coletados serão sempre tratados conforme a política de
privacidade em vigor no momento da coleta dos dados, exceto em caso de disposição legal
em sentido contrário que possua aplicação retroativa.
Esta e a versão 01 da Política de Cookies da CREDINFAR, disponibilizada em 21 de
julho de 2020.
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