Política de Cookies
Bem-vindo ao WEBSITE (https://www.pratika.com.br/#) da Prátika.
Conforme mencionamos no Item 7 de nossa Política de Privacidade e no corpo de nosso
Termo de Uso, usamos, alguns, COOKIES em nosso webpage. São eles:
ESSENCIAIS / NECESSÁRIOS
Nome

Função

Prazo

Dados Pessoais

Sessão

Não Coleta

01 (um) dia

Não Coleta

01 (um) dia

Não Coleta

LARAVEL_SESSION Usado pelo desenvolvedor do site
para implementações e melhorias.
TEST_COOKIE

Buscar atestar se o site suporta
certos tipos de cookies.

XSRF-TOKEN

Busca dar segurança ao site e seus
Usuários.

*Estes cookies são NECESSÁRIOS, pois viabilizam um melhor desempenho do site e auxiliam em
seu desenvolvimento de modo mais seguro e sustentável.

NÃO ESSENCIAIS / FACULTATIVOS
Nome
_GCL_AU

Função
Verifica

a

Prazo

eficiência

Dados Pessoais

de 03 (três) meses do Em

publicidades em sites que último acesso.

Regra

Não

Regra

Não

Regra

Não

Coleta.

usam seus serviços
IDE

Registra,
anonimizado,

de

modo 01 (um) ano do Em

o que os último acesso.

Coleta.

Usuários fizeram no site.
PAGEAD/1P-

Registra o que mais atraí os

USER-LIST/#

interesses dos Usuários em
um site.

Sessão

Em
Coleta.

RUL

Registra se algum anúncio 01 (um) ano do Em
do site foi devidamente último acesso.

Regra

Não

Coleta.

exibido e como isso ocorreu.
*Estes cookies são da Google e podem ser desabilitados ou excluídos através das configurações
de seu navegador. Para tanto, basta entrar nelas e definir o que gostaria de fazer. Poderemos
também, ao longo do tempo, criar mecanismos para lhes auxiliar nesta gestão de forma mais
simplificada.

Havendo quaisquer dúvidas, basta contatar o nosso Encarregado de Dados ou DPO pelo email: dpo@pratika.com.br. Ele lhe auxiliará da MELHOR e mais ÉTICA forma possível.
Por fim, observamos que esta Política de Cookies pode ser atualizado, a qualquer tempo, para
melhor atender aos anseios da Prátika, dos Usuários, das Leis, das Normas dos Setores que
atuamos e o que vier a ser determinado por Órgãos de Controle.
Elege-se o foro da comarca da Ribeirão Preto/SP para sanar qualquer dúvida.
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