Política de Cookie
EQUILIBRIUM TECNOLOGIA LTDA

Política de Cookie
Temos convicção da confiança que você deposita em nós e de nossa responsabilidade em
proteger sua privacidade. Devido a esta confiança, nos sentimos na obrigação de informá-lo
quais as informações que coletamos quando usamos os cookies em nossos sites, por que as
coletamos e como as usamos para melhorar sua experiência.
Sobre Cookies
Para você ter uma melhor compreensão, é necessário saber que cookies são pequenos
arquivos de texto que os sites salvam localmente em seu computador, permitindo que os sites
armazenem e usem informações durante a sua visita. Eles são importantes porque podem
melhorar sua experiência ao usar um site, de maneira que:
•
•

Grava as preferências, para que você não tenha que inserir novamente suas escolhas
ao visitar o site novamente
Analisa como você usa um site, de modo que mudanças possam ser feitas para
garantir que ele atenda às suas necessidades

Cookies que utilizamos em nosso site
Utilizamos apenas cookies estritamente necessários são aqueles essenciais para que nossos
sites funcionem da maneira que você solicitou. Esses cookies, se desativados, não permitirá
que o site funcione corretamente.
Nome
do
Cookie
TSxxxxxxxxxx

Domínio

Descrição

wix.com

XSRF-TOKEN

wix.com

Usados para assinar e proteger transações
com nosso servidor. Anti fraude.
Usado para a segurança do site na
prevenção de ataques

bSession

wix.com

ssr-caching

wix.com

hs
svSession

wix.com
wix.com

Usado para medição da eficácia do
sistema
Usado para indicar o sistema a partir do
qual o site foi renderizado
Utilizado por motivos de segurança
Usado em conexão com o login do usuário

Tempo
permanência
Sessão
Sessão

Alguns segundos
Alguns segundos
Sessão
2 anos

Instruções para desativar ou gerenciar os Cookies
Caso seja de sua vontade gerenciar os cookies que estão armazenados no seu computador,
ou desativá-los, você pode fazer através das configurações do seu navegador. É importante
ressaltar que isso pode afetar sua experiência de navegação ou até mesmo impedi-lo de usar
certos serviços.
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Todos os navegadores modernos permitem que você altere suas configurações de cookies
para lhe dar amplo controle sobre se os cookies podem ser definidos ou não. Para obter mais
informações, visite a seção de ajuda do navegador que você usa.
Aqui estão alguns dos mais populares:
Configurações de cookies no Internet Explorer
Configurações de cookies no Firefox
Configurações de cookies no Chrome
Configurações de cookies no Safari
Nosso contato
Equilibrium Tecnologia S/A
CNPJ 34.839.864/0001-13
Quando você tiver alguma dúvida sobre como a Equilibrium utiliza os cookies, poderá, a
qualquer momento, entrar em contato com nosso Encarregado de dados pessoais (DPO),
Danny Matos, pelo e-mail danny.matos@equilibriumlogistica.com.br ou através do contato
disponibilizado em nosso site
Atualizações desta Política
Quaisquer alterações que possamos fazer em nossa Política de Cookie no futuro serão
publicadas nesta página e, quando apropriado, notificaremos você por e-mail. Convidamos
você a visitar nosso site com frequência para verificar quaisquer atualizações ou alterações
nesta Política.
Atualizaremos o número da versão e a data deste documento toda vez que ele for alterado.
Esta é a Versão 1.0 de 07 de maio de 2021.

lgpdnacional.com.br

2

