POLÍTICA DE COOKIES
Última atualização em 02 de maio de 2022 - Versão 1.0

Para otimizar sua experiência durante a navegação em nosso site, fazemos
uso de cookies. A presente política visa esclarecer ao usuário o conceito, quais
cookies são utilizados e estão ativos em nosso domínio, qual a sua finalidade e o
seu período de retenção. Portanto, através da presente leitura você terá de forma
clara as informações relativas à identificação dos cookies utilizados, e conseguirá
gerenciá-los durante a navegação em nosso site, sendo possível excluir, revogar e
alterar suas preferências a qualquer tempo.
Ao continuar o acesso em nosso site, consideramos que você está de acordo
com a presente Política de Cookies.

➢ Para que servem os cookies?
Os cookies são pequenos arquivos que armazenam por determinado período
o que o usuário acessou e como interagiu no site, podem através da sua gestão de
preferência armazenar o histórico e quando cabível login e senhas. Através desta
tecnologia é possível determinar a utilidade, interesse e o número de interações no
site, nos auxiliando a melhorar a sua experiência, refletindo em uma navegação
mais rápida, eficiente e personalizada. Conforme a finalidade do cookie utilizado, irá
variar o período de retenção e os dados coletados.

➢ Quais cookies utilizamos em nossa página?

A WEP utiliza apenas Cookies essenciais e Cookies analíticos em seu
domínio, conforme informado no Aviso de Cookies. Este aviso, estruturado pela
plataforma AdOpt, está disponibilizado assim que o site é acessado, podendo o
usuário utilizar a ferramenta de Gestão de Consentimento, que serve para informar
da utilização, finalidade e oferecer a possibilidade do usuário concordar integral ou
parcialmente com o tratamento dos dados.
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Esclarecemos que os cookies essenciais permitem a você o acesso a áreas
específicas em nosso site com segurança, por isso o Controle de Privacidade estará
previamente preenchido como consentido. Os cookies essenciais garantem a
funcionalidade efetiva dos serviços disponíveis em nosso domínio.. Caso não
concorde, indicamos que deixe de navegar em nosso site.
Já os cookies analíticos são utilizados para analisar a forma com que o
usuário se comporta e para monitorar a performance deste. Através deste cookie,
conseguimos verificar o seu interesse nos conteúdos disponibilizados em nosso
blog, destacar os artigos e serviços que tiverem maior interação e identificar e
corrigir quaisquer problemas que surjam no site. Estes cookies são utilizados
apenas para efeitos de criação e análise estatística, nunca recolhendo informação
de carácter pessoal, permanecendo de maneira anônima à WEP.
Abaixo indicamos detalhadamente os cookies utilizados em nosso site:
Finalidade

Tempo de
retenção

Nome

Provedor

Tipo

_ga

Google
Manager
Google

Tag Serve para contar e
rastrear visualizações de
página.
Distingue
usuários.

2 anos

HTTP Cookie

_gat

Google
Manager

Tag Usado para controlar a
taxa de solicitação, em
estatística (anônimo).

1 minuto

HTTP Cookie

_gid

Google
Manager
Google

Tag Registra um ID exclusivo
que é usado para gerar
dados estatísticos sobre
como o visitante usa o
site.

1 dia

HTTP Cookie

AdoptConsent Tag AdOpt

Reúne as informações de
seu consentimento

60 dias

1st party

Adoptld

Registra o IP, qual o
dispositivo utilizado, por
ex. modelo do celular e
qual o sistema
operacional (Android,
IOS, Win)

60 dias

1st party

Tag AdOpt
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Para maiores informações, disponibilizamos as Política do Google Analytics
e Política do AdOpt.
➢ Quais dados são coletados através de cookies

Através de cookies do Google Analytics conseguimos avaliar, de forma
agregada e anônima, como se dá o seu acesso ao Site da WEP, bem como o seu
desempenho nele. Você tem a opção de desativar essa coleta de dados, sem
qualquer consequência de navegação. Alguns cookies do Google Analytics coletam
dados pessoais, enquanto outros não, sendo que os dados a que a WEP
Compliance tem acesso são somente aqueles agregados e anônimos, fora do
alcance da LGPD.
Qual a finalidade desses
cookies analíticos de
terceiros?

Quais atividades de
tratamento são feitas
pela WEP
Compliance?

Bases legais da LGPD para
esse tipo de tratamento
pela WEP Compliance

- Quantificar o número de
acessos;
- Efetuar medições e análises
estatísticas da utilização que
fazem do Site;
- Implementar melhorias, de
forma agregada e anônima,
no site da WEP Compliance.

A WEP Compliance só
tem acesso aos dados
anonimizados, não
resguardados pela
LGPD.

Art 5°, XI, e Art. 12 da LGPD

Já através de cookies do AdOpt, ao acessar o site, você receberá o Aviso de
Cookies através do AdoptID, sua visita será registrada e também conseguiremos
realizar o gerenciamento do seu consentimento.
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Dados
Coletados

Qual a finalidade desses
cookies?

Quais
atividades de
tratamento são
feitas pela WEP
Compliance?

Bases legais da
LGPD para esse tipo
de tratamento pela
WEP Compliance

- Endereço de IP
- Dispositivo de
acesso;
- Sistema
Operacional
(Android, IOS,
Win)
- A data e hora
do
consentimento

Gerenciar
o
Consentimento
do
usuário;
Registrar
o
Consentimento;
- Disponibilizar o Aviso de
Cookies no Site;

A WEP
Compliance irá
gerenciar a
movimentação
de acessos e a
interação nos
formulários

Art 5, XII, Art. 7, I e
Art. 8, §2º, §5º da
LGPD

➢ Para onde os dados são enviados e com quem são compartilhados?
Conforme estabelecido pelas boas práticas, ao acessar nosso site, você
informará quais cookies poderão ser coletados, estando preliminarmente inativo os
cookies estatísticos. Esclarecemos que os cookies essenciais são necessários para
o pleno funcionamento do site, sendo compartilhado com a plataforma AdOpt.
Os dados coletados através dos cookies analíticos, serão compartilhados com
o Google Brasil, havendo o compartilhamento internacional. Caso você exerça sua
opção de ativá-los, nós teremos acesso apenas a dados agregados e de forma
anônima, fornecidos pelo Google Analytics. Nos comprometemos a tomar as
medidas necessárias para garantir o cumprimento da legislação vigente e os direitos
do titular, dentro e fora do Brasil.
Abaixo discriminamos os parceiros com quem seus dados serão compartilhados:
➢ GOOGLE BRASIL
(Responsável pelos serviços Google Analytics e Google Forms em nosso país)

Endereço:
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477,
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Cidade: São Paulo
Estado: São Paulo,
CEP: 04538-133
País: Brasil.
➢ ADOPT
(Responsável pelo serviço de gerenciamento dos consentimentos dos visitantes do site)

Endereço:
Rua Ubaldino do Amaral, 927
Bairro Alto da XV, Curitiba/PR
Cidade: Curitiba
Estado: Paraná,
CEP: 080045-150
País: Brasil.
➢ Como os cookies podem ser rejeitados ou apagados?
Para gerenciar os cookies o usuário terá duas opções, a primeira através da
ferramenta de Controle de Privacidade disponível no aviso em nosso site, é possível
escolher os cookies e alterar a qualquer tempo o consentimento fornecido. E a
segunda opção, será o usuário apagar cookies indesejados em seu próprio servidor
utilizando os seguintes atalhos, conforme seu meio de acesso ao site:

Opção 01
Opção 02
● Se você utiliza o Safari
1. Clique na opção “Preferências”
2. Opção privacidade > Remover todos os dados de de websites:
3. Depois desse click, confirme a sua decisão.
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4.
● Se você utiliza o Google Chrome
1. Clique nos 3 pontinhos no canto superior direito para abrir um menu de
configurações.
2. Vá na opção Mais Ferramentas,
3. Clique então em Limpar dados de navegação.
4. Uma nova janela conforme imagem abaixo será aberta e, nela, basta
escolher o que deseja limpar: Cookies e outros dados do site e Imagens e
Arquivos armazenados em cache.
● Se você utiliza o Mozilla Firefox
1. Menu Firefox > Preferências:
2. Escolha a opção Privacidade
3. Após, selecione a opção limpar seu histórico recente;
4. Para finalizar, basta você clicar em Limpar Agora.
● Outros Navegadores
Se você utiliza outra forma de navegação, também poderá limpar os cookies
digitando Ctrl+Shift+Del (ou Command+Shift+Del para Macs) para abrir o menu
privativo que permitirá que você decida como administrar os cookies.

➢ Mudança na Política de Cookies
Visando dar cada vez mais atenção à privacidade, transparência e
segurança, essa Política de Cookies pode passar por atualizações para refletir as
melhorias realizadas. Por isso, recomendamos acessar periodicamente o nosso Site
para que conheça eventuais mudanças efetivadas.

Este documento é restrito e deve receber os níveis adequados de proteção contra acesso não autorizado.
WEP Assessoria Empresarial e Treinamentos Ltda. – WEP Compliance
Rua Emílio Abichequer, 37, Sala 102. Bairro São Cristóvão
(51) 3748 5240. Lajeado - RS. CEP 95913-042
contato@wepcompliance.com.br
6 de 6

