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1. Escopo
1.1. A inovTI se preocupa em proteger sua privacidade. Esta Política de Cookies (“Política”) explica a
maneira pela qual a inovTI usa Cookies em seus sites (“Sites”). Na medida que o Usuário acessa e realiza
qualquer operação nos Sites da inovTI, o Usuário será questionado sobre a possibilidade e aceitação da
utilização de Cookies.
2. Definições
2.1. As definições abaixo servem como referência para que o Usuário possa ter o adequado entendimento
desta Política.
2.2. Usuário: é pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de Tratamento.
2.3. Dado Pessoal: as informações que são reguladas nesta Política e que identificam ou que são capazes
de identificar, direta ou indiretamente, como um indivíduo;
2.4. inovTI; Nós: significa a INOVTI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA., pessoa jurídica de direito
privado, com sede na Avenida General Furtado do Nascimento, 684 – CJ 43 e 44 – São Paulo/SP - CEP
05465-070, inscrita no CNPJ sob o nº 11.969.747/0001-79;
2.5. Tratamento: é toda operação realizada com Dados Pessoais, como as que se referem a coleta,
produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição,
processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação,
modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração desde Dado Pessoal.
3. Cookies e outras tecnologias de armazenamento
3.1. Cookies são usados para armazenar informações em navegadores. Ou seja, eles guardam
informações coletadas de dispositivos móveis, computadores e qualquer outro meio de acesso à internet
por meio de um navegador. Existem ainda outras tecnologias que são utilizadas para armazenar
informações de acesso e preferência, sendo também possível em aplicativos. Todas essas tecnologias
serão denominadas, nesta Política, como “Cookies”.
3.2. O objetivo da presente Política é esclarecer como utilizamos os Cookies e quais escolhas você possui
sobre a utilização deles. Naquilo que for aplicável, a Política de Privacidade irá determinar como será
realizado o Tratamento de Dados Pessoais realizados por meio dos Cookies.
4. Como os Cookies nos auxiliam?
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4.1. Os Cookies possuem uma série de funções e possibilidades como mensurar formas de interação,
proteger acesso, personalizar a experiência do Usuário, dentre outras.
4.2. De todo e qualquer modo, os Cookies serão utilizados sempre com as seguintes finalidades:
4.3. Integridade de seus Dados Pessoais: Nós utilizamos Cookies para assegurar e garantir o controle e
segurança dos Dados Pessoais.
4.3.1. Também os usamos para combater atividades que violam nossas Políticas ou que prejudicam
nossa capacidade de navegar e/ou acessar nossos Sites.
4.4. Recomendações, informações e mensuração: Usamos Cookies para nos ajudar a fazer
recomendações aos Usuários que possam estar interessados nos produtos, serviços ou conteúdos
disponibilizados nos Sites.
4.5. Também usamos Cookies para nos ajudar a mensurar o desempenho de nossos Sites.
4.6. Os Cookies também nos permitem ter informações sobre as pessoas que utilizam nossos e interagem
com nossos Sites.
4.7. Os Cookies também servem ao propósito de guardar suar preferências em relação a exibição de
anúncios, evitando que tenha que recusar por mais de uma vez algo que não gostaria de ser apresentado.
4.8. Análises e pesquisas: Usamos Cookies para entender melhor como as pessoas usam os nossos Sites
e poder aprimorá-los.
5. Onde usamos Cookies?
5.1. Podemos colocar Cookies em seu computador ou dispositivo móvel e receber informações
armazenadas nos Cookies quando você usa ou visita nossos Sites.
5.2. Outras empresas podem se utilizar dos Cookies. Empresas parceiras podem utilizar seus próprios
Cookies em nossos Sites. Para entender como outras empresas usam Cookies, analise suas respectivas
políticas.
5.3. Como você pode controlar o uso de Cookies. Seu navegador ou dispositivo pode ter configurações
que permitam a você escolher e definir Cookies. De todo modo, alguns Cookies são essenciais para acesso
e navegação em nossos Sites.
5.3.1. Caso se oponha a utilização dos Cookies necessários, os Serviços podem não funcionar de man eira
correta ou esperada.
5.4. No mais, sempre haverá a possibilidade de desabilitação dos Cookies por meio de acesso e
modificação às configurações de seu navegador de escolha.
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