Política de Cookies
O Que São Cookies:
Os cookies são arquivos ou informações que podem ser armazenadas em dispositivos
quando o Usuário visita as Páginas na WEB e aceita a sua utilização de modo geral, um
cookie contém o nome do site que o originou, seu tempo de vida e um valor, gerado de
forma aleatória.
O FLUMINENSE não se utiliza os cookies próprios no site, e sim cookies fornecidos
por terceiros confiáveis. A seção a seguir detalha quais cookies de terceiros você pode
encontrar através deste site.
As análises de terceiros são usadas para rastrear e medir o uso deste site, para que
possamos continuar produzindo conteúdo atrativo. Esses cookies podem rastrear itens
como o tempo que você passa no site ou as páginas visitadas, o que nos ajuda a entender
como podemos melhorar o site para você.

Os cookies recolhem também informações genéricas, designadamente a forma como os
usuários chegam e utilizam os sites ou a zona do país/países através do qual acedem ao
site, etc.
Os cookies retêm apenas informação relacionada com as suas preferências.
A qualquer momento o usuário pode, através do seu navegador de internet (browser)
decidir ser notificado sobre a recepção de cookies, bem como bloquear a respectiva
entrada no seu sistema.

COMO OS COOKIES SÃO UTILIZADOS
Os cookies são arquivos ou informações que podem ser armazenadas em dispositivos
quando o Usuário visita as Páginas na WEB e aceita a sua utilização de modo geral, um
cookie contém o nome do site que o originou, seu tempo de vida e um valor, gerado de
forma aleatória.
O FLUMINENSE não se utiliza os cookies próprios no site, e sim cookies fornecidos
por terceiros confiáveis. A seção a seguir detalha quais cookies de terceiros você pode
encontrar através deste site.

Este site usa o Google Analytics, que é uma das soluções de análise mais difundidas e
confiáveis da Web, para nos ajudar a entender como você usa o site e como podemos
melhorar sua experiência. Esses cookies podem rastrear itens como quanto tempo você
gasta no site e as páginas visitadas, para que possamos continuar produzindo conteúdo
atraente. Para mais informações sobre cookies do Google Analytics, consulte a página
oficial do Google Analytics.
Política de Privacidade do Google https://policies.google.com/privacy?hl=en#infocollect
Ajuda do Google Analytics : https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ptBR&ref_topic=2919631

Que tipo de cookies utilizamos?
Cookies analíticos - Utilizamos estes cookies para analisar a forma como os
usuários usam o site e monitorar a performance deste. Isto permite-nos fornecer uma
experiência de alta qualidade ao personalizar a nossa oferta e rapidamente identificar e
corrigir quaisquer problemas que surjam. Por exemplo, usamos cookies de desempenho
para saber quais as páginas mais populares, qual o método de ligação entre páginas que
é mais eficaz, ou para determinar a razão de algumas páginas estarem a receber
mensagens de erro. Baseado na utilização do site, podemos também utilizar estes
cookies para destacar artigos ou serviços do site que pensamos ser do interesse dos
usuários. Estes cookies são utilizados apenas para efeitos de criação e análise estatística,
sem nunca recolher informação de carácter pessoal.

Detalhamento Técnico dos Cookies utilizados:

Nome do Cookie

_gid

Tempo Máximo de vigência
Finalidade

24 horas
Este cookie é instalado pelo Google Analytics. O cookie é
usado para armazenar informações de como os visitantes
usam um site e ajuda a criar um relatório analítico de como
o site está se saindo.

Nome do Cookie

_gcl_au

Tempo Máximo de vigência
Finalidade

24 horas
É o cookie primário para a funcionalidade "Vinculador de
conversões" - ele pega informações em cliques em anúncios
e as armazena em um cookie primário para que as
conversões possam ser atribuídas fora da página de destino.
.

Nome do Cookie

_gat

Tempo Máximo de vigência
Finalidade

1 Minuto
. Usado para limitar a taxa de solicitação.

Caso o Usuário não deseje que os cookies mencionados sejam utilizados quando da sua
navegação no nosso website, é possível optar por recusar, desabilitar, ou apagar os
registros de cookies através das configurações do navegador utilizado.
Todos os navegadores de internet (browsers) permitem ao usuário aceitar, recusar ou
apagar cookies ou receber notificações sobre a recepção de cookies, nomeadamente
através da seleção das definições apropriadas no respectivo navegador. Sendo possível
configurar os cookies no menu “opções” ou “preferências” do seu browser. Nos links
abaixo encontra mais detalhes sobre como ajustar as preferências de cookies dos
navegadores de internet mais populares:
https://support.google.com/chrome/answer/95647 Chrome
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies Internet Explore

https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/impeca-que-sites-armazenem-cookies-e-dados-nofire#w_bloqueie-cookies-de-todos-os-sites Firefox

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/ Opera

