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Uso De Cookies em nosso Website
O que é Cookie? - Um cookie é um pequeno arquivo com dados enviado como “presente” por
mecanismos de um website de Internet para o navegador do usuário, quando o usuário visita
ou acessa um site. Isso ocorre para que haja um controle mínimo de auxílio a navegação dos
websites, no entanto alguns cookies podem ser intrusivos e identificar dados pessoais dos
usuários.
Outra forma de entender.
O seu navegador web browser está normalmente habilitado a receber cookies, que são
pequenos arquivos que ao acessar uma página web são inseridos em uma área do seu
dispositivo móvel ou computador. Esses arquivos são amplamente utilizados para ampliar a
capacidade e desempenhos dos websites, como também, para obter preferências,
requerimentos e hábitos dos usuários ou buscar links com publicidades, muitas vezes
indesejadas.
O nosso website utiliza indiretamente cookies não de nossa propriedade, mas os inseridos por
ferramentas avançadas de análise e publicidade, por eventualmente ser gerido por processos
do Google Analytics. As nossas avaliação e monitoração constantes, verificam que os cookies
inseridos nos sites hospedados por nosso provedor, não são intrusivos ou motivadores de
qualquer aborrecimento aos usuários, não capturando o seu endereço IP e outros dados.
É importante lembrar aos usuários que é possível na maioria dos navegadores web browsers,
configurar o uso de cookies, histórico de navegação, bem como, eliminá-los.
A associação “Fórum Brasileiro de IoT”, atua em operação internacional e cumpre os
requerimentos da União Europeia quanto a privacidade de dados e uso de cookies, buscando
regularmente validar os mecanismos de cookies em uso.
Caso queira configurar ou bloquear o uso de cookies é só clicar no cadeado da barra de
endereço do navegador e ajustar antes da sua navegação pelo website – isso funciona em
qualquer website que seja seguro https:// com SLL/TSL.
No Brasil, por não haver requerimento específico, não se aplica o aviso da política de cookies
em todas as páginas do website, mas respeitamos as diretrizes da LGPD. Depois que você
visitante tenha aceitado nossos cookies, não será mais necessário atender ao aceite.
Caso apareça um Botão Verde na página solicitando aceitar Cookies - solicitamos clicar em
verde OK. Não há perigo, os cookies não colhem dados. Obrigado!

Para seu conhecimento:
Existem várias categorias de cookies, mas, em especial, destacamos três:
Cookies de sessão ou necessários
São transitórios. São criados quando se entra no site e apagados quando se fecha o
navegador. Nós os que usamos regularmente neste website. São armazenados
temporariamente na memória do computador e não são retidos depois que o navegador é
fechado. Os cookies de sessão não coletam informações do computador, não coletam dados
pessoais dos usuários. São de uso livres pelo ePR (e-Privacy) e GDPR.
Cookies persistentes
Conhecidos como cookies permanentes. São armazenados no disco rígido até expirar a data
(são definidos com datas de expiração) ou até serem excluídos – usamos apenas para
identificar se você já esteve em nosso site e deu o seu consentimento de uso de cookies. Os
cookies persistentes/permanentes são usados para coletar informações de identificação do
usuário entre outras, inclusive podem observar o comportamento de navegação na internet ou
preferências para um determinado serviço. Esses cookies vão determinar que sua máquina já
visitou determinados sites anteriormente.
Cookies maliciosos
Não costumam comprometer a segurança, mas há uma tendência crescente de que cookies
maliciosos coloquem em risco a privacidade dos usuários. Esses tipos de cookies podem ser
usados para armazenar e acompanhar as atividades online, rastrear hábitos de navegação ao
longo do tempo, permitindo construir um perfil de interesses de quem usa os sites. Com base
no perfil e com dados adicionais, o risco de venda dos dados pessoais privados cresce, se
construindo em crime contra os Titulares de Dados.
NAVEGUE SEGURO EM NOSSO WEBSITE – “FÓRUM BRASILEIRO DE IOT”.

