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POLÍTICA DE COOKIES ACIJ 

 

1. O que são 

Um cookie é informação armazenada em seu computador ou dispositivo, por um site que 

você visita. Costumam armazenar informações de configuração da sua visita a um site, como 

seu local ou idioma preferido. Quando você retorna ao site, permite melhor interação, pela 

apresentação de informações personalizadas de acordo com suas necessidades. No caso 

específico, pretende-se melhorar sua experiência quando o site da ACIJ é visitado. 

Quanto aos dados coletados, o objetivo é a obtenção de informações que ajudem a 

navegação do site, tornando a experiência da visita mais personalizada. Dados pessoais 

podem ser coletados, mas desde que sejam fornecidos. Importante ressaltar que os sites 

não conseguem obter dados não informados e nem obter dados existentes em seu 

computador. 

 

2. Para que servem 

A ACIJ utiliza cookies para facilitar o uso e melhor adaptar o site aos seus interesses e 

necessidades, bem como para compilar informações sobre as utilizações, auxiliando a 

melhorar suas estruturas e seus conteúdos. Da mesma forma, os cookies ajudam e melhorar 

as atividades e experiências daqueles que visitam nosso site. 

 

3. Como utilizamos cookies 

Se habilitados / autorizados, esses cookies têm por único objetivo aprimorar a 

personalização, melhorando cada vez mais a experiência de quem visita o site da ACIJ.  

  

4. Como habilitar cookies 

Grande parte dos navegadores de internet aceita cookies automaticamente, ainda que 

muitos deem a opção de recusa. aos cookies ou avise-o quando um site estiver tentando 

inserir um cookie em seu dispositivo. Após você autorizar a utilização de cookies, a ACIJ 

armazenará esses registros (cookies) em seu dispositivo, melhorando sua utilização para a 

próxima vista ao nosso site.   

http://wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
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5. Não fornecimento de cookies 

Você poderá desabilitar, por meio das configurações de seu navegador 

de internet, a coleta automática de informações por meio de algumas tecnologias, como 

cookies e caches, bem como em nosso Site, especificamente quanto aos cookies.  Nestes 

casos, certos serviços poderão não funcionar de maneira ideal, sem que isso possa ser 

responsabilidade da ACIJ. 
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