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Objetivo deste documento
Este documento foi criado para explicar a você como funcionam os cookies
do nosso website, quais deles são utilizados e como eles são utilizados para
coletar dados dos visitantes, em conformidade com os princípios da
transparência, finalidade e necessidade da LGPD.

Mas o que são esses cookies?
Quando você entra em nosso website, ele cria um pequeno arquivo texto no
seu computador ou dispositivo móvel. Esse arquivo é chamado de cookie e
serve para lembrar de algumas informações sobre você, tais como suas
preferências de linguagem ou informação de login.
Os cookies podem ser proprietários ou primários, quando são criados por
nosso website, ou de terceiros, quando são criados por domínios diferentes
do nosso. Podem também ser de sessão, ou temporários, quando expiram
assim que você fecha seu navegador, ou persistentes, quando permanecem
no seu dispositivo durante um período determinado ou até que você os
exclua.
Conforme sua funcionalidade, os cookies ainda podem ser necessários, de
performance, de funcionalidade e de marketing.

Cookies necessários
Estes cookies são necessários para o funcionamento do site e não podem
ser desativados. Geralmente eles são ativados somente em resposta a
ações executadas por você que chamam certos serviços, como determinar
suas preferências de privacidade, fazer login e preencher formulários. Você
pode configurar seu browser para bloquear ou alertar sobre esses cookies,
mas isso pode causar mal funcionamento em algumas partes do site. Estes
cookies não guardam nenhuma informação ou dado pessoal que possa
identificar você.

Cookies de Performance
Estes cookies (como o Google Analytics), nos permitem contabilizar visitas e
fontes de tráfego para que possamos medir e melhorar a performance do
nosso site. Eles nos ajudam a saber quais páginas são as mais ou menos
populares e entender como os visitantes navegam pelo site. Se você não
permitir esses cookies, não saberemos quando você visitou nosso site e não
poderemos monitorar a performance dele.

Para entender mais sobre a privacidade dos cookies do Google Analytics por
favor visite: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
Você pode instalar um add-on em seu browser que desativa o Google
Analytics aqui: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
Cookies de Marketing
Estes cookies coletam informações pessoais como seu nome, quais páginas
você visita no nosso website e como você chegou até nosso website. A
informação coletada é utilizada para avaliar a efetividade de campanhas de
marketing ou para prover melhor direcionamento para o marketing. Alguns
cookies configurados por terceiros começam a entrar nessa categoria, mas
nem sempre temos controle sobre esses cookies e não compartilhamos
informações pessoais com esses terceiros.

Cookies de Terceiros
Ao usar nosso website, você pode ser direcionado a outros websites para
algumas atividades como pesquisas, fazer pagamentos, candidatar a vagas
de trabalho e ver conteúdo hospedados nestes sites tais como vídeos ou
artigos de notícias. Esses websites podem utilizar seus próprios cookies. Nós
não temos controle sobre os cookies de outros websites que você visitar,
mesmo se você for direcionado a eles a partir do nosso website.
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Este cookie é nativo das aplicações PHP. Ele é usado para armazenar e identificar
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usuários no website. Este é um cookie de sessão e é deletado quando todas as
janelas do browser forem fechadas.
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Cookies de performance de terceiros
Estes cookies são instalados pelo Google Analytics.
Processam dados de visitas, sessões e campanhas para registrar e acompanhar a
utilização do site para os relatórios do Google Analytics.
Armazenam informações anonimamente e gera um número aleatório para identificar cada
visitante individualmente.
Contém o identificador da conta ou website ao qual ele está relacionado no nome e
funciona como uma variação do cookie _gat, que é usado para limitar a quantidade de

dados gravados pelo Google em websites com grandes volumes de tráfego.
1 dia
2 anos
1 dia
2 anos
1 minuto
1 minuto

Retenção

Cookie

__cfduid
__cfduid
.neurologic.com.br
d54e62741dbe0f595529d6b8ee890cb4f1612788055
.fontawesome.com
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Cookies de performance de terceiros
Este cookie é usado em serviços como o CloudFare para identificar usuários
individualmente atrás de um IP compartilhado e aplicar configurações individuais de
segurança para cada usuário. Ele não corresponde a nenhum ID de usuário na aplicação
web e não armazena nenhum dado pessoal.
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Este cookie é instalado pelo Facebook para mostrar
anúncios relevantes aos usuários, medir e melhorar estes
anúncios. Este cookie também acompanha o
comportamento do usuário pela web nos sites que tem o
Facebook pixel ou o plugin social do Facebook.
Este cookie é instalado pelo Facebook para fazer
anúncios quando estiverem no Facebook ou em alguma
plataforma digital que utiliza o Facebook após visitar este
website.

test_cookie

_fbp

fr

.doubleclick.net

Este cookie é instalado pelo
doubleclick.net. O propósito
deste cookie é determinar se o
browser do usuário suporta
cookies.
.guardiansecurity.com.br Este cookie é instalado pelo
Facebook para fazer anúncios
quando estiverem no Facebook
ou em alguma plataforma digital
que utiliza o Facebook após
visitar este website.
.facebook.com
Este cookie é instalado pelo
Facebook para mostrar anúncios
relevantes aos usuários, medir e
melhorar estes anúncios. Este
cookie também acompanha o
comportamento do usuário pela
web nos sites que tem o
Facebook pixel ou o plugin social
do Facebook.
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Como Controlar e Excluir Cookies
Muitos dos cookies utilizados em nosso website e através de e-mails podem
ser ativados ou desativados através do seu browser. Para desabilitar os
cookies através do seu browser, siga as instruções localizadas nas opções
ou menus “Ajuda,” “Ferramentas” ou “Configurações” no seu browser. Por

favor entenda que desabilitar um cookie ou categoria de cookies não exclui
o cookie do seu browser, a não ser que isso seja feito manualmente através
das funções do seu browser.

Cookies configurados no passado
Dados coletados a partir de nossos cookies de performance podem ser
deletados. Se os cookies forem deletados, a informação coletada antes da
mudança de preferências pode ainda ser usada. Entretanto,
interromperemos o cookie desabilitado para coletar quaisquer informações
futuras a partir de sua experiência de usuário. Para nosso cookie de
marketing, quando um você escolhe não ser rastreado, um novo cookie é
instalado para impedir o rastreamento.

Dúvidas?
Para maiores informações sinta-se a vontade para contactar nosso
encarregado de dados no pelo email

