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1. INTRODUÇÃO 

O Conselho Regional de Fonoaudiologia da 2ª Região – CREFONO 2ª REGIÃO 

utiliza cookies para melhorar o desempenho, segurança e a experiência do usuário em 

nosso site. O controlador de dados que coleta e processa as informações pessoais 

fornecidas por um visitante do  https://www.fonosp.org.br/ (“Nosso Site”) é a entidade 

do CREFONO 2ª REGIÃO à qual o visitante tenha enviado suas informações pessoais. 

Ao acessar o nosso site, você autoriza o uso cookies nos termos desta Política. 

Caso não concorde com o uso de cookies dessa forma, você poderá:  

(i) ajustar as configurações de seu navegador para não permitir o uso de 

cookies, ou  

(ii) não acessar o nosso site. 

Lembramos que desabilitar o uso de cookies poderá impactar na sua experiência 

ao navegar em nosso site. 

Para quaisquer questões ou dúvidas sobre esta Política de Cookies, você poderá 

entrar em contato conosco por meio do endereço eletrônico:                                   
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2. OBJETIVOS 

Esta política de cookies, definida abaixo, tem como objetivo descrever as 

práticas que seguimos para respeitar a privacidade de todos os visitantes do nosso site. 

Nessa política, as informações pessoais significam dados relacionados a um 

indivíduo e que identificam esse indivíduo, direta ou indiretamente, como seu nome ou 

suas informações de contato. 

Se você tiver alguma dúvida sobre o processamento de suas informações 

pessoais em nosso site, entre em contato conosco enviando um e-mail para o seguinte 

endereço de e-mail:  

Nosso site usa cookies para melhorar o desempenho e aprimorar a sua 

experiência de navegação. Certas áreas do Nosso Site também usam cookies para 

entender mais sobre você, para que possamos oferecer uma experiência de navegação 

mais personalizada. 
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3. O QUE É UM COOKIE?  

Um cookie é uma tecnologia que permite ao nosso site armazenar tokens de 

informação (um 'identificador') no seu navegador, usados apenas pelo nosso site.  Os 

cookies não são usados para determinar a identidade pessoal de quem está apenas 

visitando nosso site. Eles servem para nos ajudar a rastrear padrões de tráfego, para 

habilitar diversas funcionalidades e tornar a utilização do Nosso Site possível. Esses 

cookies são definidos por nós e chamados de cookies de primeira parte. 

Em determinadas páginas do nosso site, os cookies são usados para nos ajudar 

a rastrear seus interesses enquanto você navega na Internet, para que possamos 

personalizar mais anúncios relevantes e entender o que é importante para você. 

4. PARA QUE SERVEM OS COOKIES? 

Os cookies servem para aprimorar a sua experiência, tanto em termos de 

performance como em termos de usabilidade, uma vez que os conteúdos 

disponibilizados serão direcionados às suas necessidades e expectativas. 

Os cookies permitem que nosso site memorize informações sobre a sua visita, o seu 

idioma preferido, a sua localização, a recorrência das suas sessões e outras variáveis que 

nós consideramos relevantes para tornar sua experiência muito mais eficiente. 

Os cookies também poderão ser utilizados para compilar estatísticas anônimas e 

agregadas que permitem entender como os usuários utilizam e interagem com nosso 

site, bem como para aprimorar suas estruturas e conteúdo. Por serem estatísticas 

anônimas, não podemos identificá-lo pessoalmente por meio desses dados. 

A utilização de cookies é algo comum em qualquer site atualmente. O seu uso não 

prejudica de forma alguma os dispositivos (computadores, smartphones, tablets, etc.) 

em que são armazenados.  
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5. COMO VOCÊ DESABILITA OS COOKIES? 

No entanto, esteja ciente de que, se você desabilitar os "cookies" no seu 

navegador, não poderá experimentar completamente alguns dos nossos sites. Por 

exemplo, você não poderá se beneficiar do login automático e de outros recursos de 

personalização do Nosso Site. 

Se você não deseja receber um cookie do nosso site, você tem várias opções, 

como optar por não os receber ou desativando aqueles que teriam sido instalados no 

seu terminal. Você pode fazer a escolha a qualquer momento para expressar e modificar 

seus desejos com relação aos cookies, pelos meios descritos abaixo. 

De fato, se a maioria dos navegadores é configurada por padrão e aceita a 

instalação de cookies. No entanto, você tem a opção, se desejar, de aceitar todos os 

cookies ou optar por não os receber sistematicamente. 

Você também pode configurar seu navegador para aceitar ou excluir cookies 

antes de eles serem instalados conforme o caso. Você também pode remover 

regularmente os cookies do seu terminal através do seu navegador. No entanto, esteja 

ciente de que, se você desabilitar os "cookies" no seu navegador, não poderá 

experimentar completamente algumas de nossas páginas. Por exemplo, você não 

poderá se beneficiar do login automático e de outros recursos de personalização do 

Nosso Site. 

Lembre-se de que você não deve esquecer de configurar todos os navegadores 

de seus terminais diferentes (tablets, smartphones, computadores ...). 

Para o gerenciamento de cookies e escolhas, os meios para configurar cada 

navegador são diferentes. Eles estão descritos na seção Ajuda do navegador, que 

permitirá que você saiba como alterar suas preferências de cookies. 

Especialmente, em relação aos cookies de medição de público, você também 

pode desativá-los da seguinte maneira: 
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Para mais informações sobre a configuração de cookies: 

http://www.aboutcookies.org/ 

Para os cookies do "Google Analytics", você pode fazer o download do módulo 

acessível a partir do endereço a seguir para desativar esses cookies: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ 

Para o Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-

gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-

cookies?ocid=IE10_about_cookies 

Para o Safari™: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US; 

Para o Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en; 

Para o Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-

cookies-website-preferences; 

Para o Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html. 

6. É POSSÍVEL CONTROLAR OU EXCLUIR COOKIES? 

A maioria dos navegadores de Internet é configurada para aceitar 

automaticamente os cookies. 

Você pode alterar as configurações para bloquear o uso de cookies ou alertá-lo 

quando um cookie estiver sendo enviado para seu dispositivo. Existem várias formas de 

gerenciar cookies. 

Ao desabilitar os cookies, você talvez não consiga visitar certas áreas de uma 

página nossa ou talvez não receba informações personalizadas quando visitar uma 

página. 

Caso você utilize dispositivos diferentes para acessar o nosso site (computador, 

smartphone, tablet, etc.), deverá assegurar-se de que cada navegador de cada 

dispositivo esteja ajustado para atender às suas preferências em relação aos cookies. 
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Para que você possa, de forma simples e intuitiva, gerir suas preferências quanto 

aos cookies a partir do seu navegador, poderá utilizar um dos links abaixo: 

• Para mais informações sobre “Navegação Privada” e gestão 

de cookies no browser Firefox, clique aqui ; 

•   Para mais informações sobre “Navegação como Incógnito” e gestão 

de cookies no browser Chrome, clique aqui ; 

•  Para mais informações sobre “Navegação Privada” e gestão de cookies a 

partir do browser Internet Explorer, clique aqui ; 

• Para mais informações sobre “Navegação Privada” e gestão de cookies a 

partir do browser Safari, clique aqui ; 

•   Para mais informações sobre “Navegação Privada” e gestão 

de cookies no browser Opera, clique aqui. 

7. QUE COOKIES USAMOS? 

Mais especificamente, usamos cookies e outras tecnologias de rastreamento 

para os seguintes fins: 

• Ajudar você na navegação; 

• Auxiliar no registro de nossos eventos, login e sua capacidade de fornecer 

feedback; 

• Analisar seu uso de nossos produtos, serviços ou aplicativos; 

• Medir o uso do site (estatísticas e player de vídeo) 

• Facilitar o compartilhamento em redes sociais 

• Ajudar com nossos esforços promocionais e de marketing (incluindo 

publicidade comportamental) para fornecer conteúdo que seja mais 

relevante para você e seus interesses 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectlocale=en-US&redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.microsoft.com/pt-pt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac
https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#privateWindow
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Os cookies utilizados pelo Nosso Site executam quatro funções, conforme 

abaixo: 

Cookies Analíticos 

• Cookies analíticos são usados para entender como os visitantes interagem 

com o site. Esses cookies ajudam a fornecer informações sobre as métricas 

do número de visitantes, taxa de rejeição, origem do tráfego, etc. 

Cookies Funcionais 

• Os cookies funcionais ajudam a realizar certas funcionalidades, como 

compartilhar o conteúdo do site em plataformas de mídia social, coletar 

feedbacks e outros recursos de terceiros. 

Cookies de Desempenho 

• Os cookies de desempenho são usados para entender e analisar os 

principais índices de desempenho do site, o que ajuda a fornecer uma 

melhor experiência do usuário para os visitantes. 

Cookies de Publicidade 

• Os cookies de publicidade são usados para fornecer aos visitantes anúncios 

e campanhas de marketing relevantes. Esses cookies rastreiam visitantes 

em sites e coletam informações para fornecer anúncios personalizados. 

8. INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE COOKIES 

Apresentamos abaixo os detalhes sobre o uso dos cookies em nosso site, 

bem como as finalidades de tratamento dos dados que os justificam: 
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COOKIE DOMÍNIO TIPO DESCRIÇÃO Base Legal FINALIDADE DURAÇÃO 

KTPCACOOKIE .pubmatic.com Publicidade 

O cookie, definido pela 
PubMatic, registra um 

ID exclusivo que 
identifica o dispositivo 

de um usuário 
retornando em sites 
que usam a mesma 

rede de anúncios. O ID 
é usado para anúncios 

direcionados. 

Consentimento 

Com o 
Consentimento 

do Titular temos 
o interesse de 

coletar as 
informações 

para registros e 
propaganda. 

3 mês 

uuid2 .adnxs.com Publicidade 

O cookie uuid2 é 
definido pelo AppNexus 
e registra informações 

que ajudam na 
diferenciação entre 

dispositivos e 
navegadores. Essas 

informações são usadas 
para escolher anúncios 

entregues pela 
plataforma e avaliar o 

desempenho do 
anúncio e seu 

pagamento por 
atributos. 

Consentimento 

Com o 
Consentimento 

do Titular temos 
o interesse de 

coletar as 
informações 

para registros e 
propaganda. 

3 mês 

TDID .adsrvr.org Publicidade 

O cookie TDID é 
definido pelo serviço 

Cloudflare para 
armazenar um ID 

exclusivo que identifica 
o dispositivo de um 
usuário que retorna, 

que é então usado para 
publicidade 
direcionada. 

Consentimento 

Com o 
Consentimento 

do Titular temos 
o interesse de 

coletar as 
informações 

para registros e 
propaganda. 

1 ano 

KADUSERCOO
KIE 

.pubmatic.com Publicidade 

O cookie, definido pela 
PubMatic, registra um 

ID exclusivo que 
identifica o dispositivo 

de um usuário 
retornando em sites 
que usam a mesma 

Consentimento 

Com o 
Consentimento 

do Titular temos 
o interesse de 

coletar as 
informações 

para registros e 
propaganda. 

3 mês 
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rede de anúncios. O ID 
é usado para anúncios 

direcionados. 

IDE .doubleclick.net Publicidade 

Os cookies IDE do 
Google DoubleClick são 
usados para armazenar 

informações sobre 
como o usuário usa o 

site para apresentá-los 
com anúncios 

relevantes e de acordo 
com o perfil do usuário. 

Consentimento 

Com o 
Consentimento 

do Titular temos 
o interesse de 

coletar as 
informações 

para registros e 
propaganda. 

1 ano 24 dia 

TDCPM .adsrvr.org Publicidade 

TDCPM cookie is set by 
Cloudflare service to 

store a unique ID that 
identifies a returning 
user's device which is 

then used for targeted 
advertising. 

Consentimento 

Com o 
Consentimento 

do Titular temos 
o interesse de 

coletar as 
informações 

para registros e 
propaganda. 

1 ano 

dsp_pubmatic .cpx.to Publicidade 

O cookie TDCPM é 
definido pelo serviço 

Cloudflare para 
armazenar um ID 

exclusivo que identifica 
o dispositivo de um 
usuário que retorna, 

que é então usado para 
publicidade 
direcionada. 

Consentimento 

Com o 
Consentimento 

do Titular temos 
o interesse de 

coletar as 
informações 

para registros e 
propaganda. 

1 ano 

dsp_dbm .cpx.to Publicidade 

Este cookie é fornecido 
pelo CPX. O cookie 
ajuda a mostrar os 

anúncios relevantes aos 
visitantes por 

anunciantes de 
terceiros. 

Consentimento 

Com o 
Consentimento 

do Titular temos 
o interesse de 

coletar as 
informações 

para registros e 
propaganda. 

1 ano 

ab .agkn.com Publicidade 

De propriedade da 
agkn, este cookie é 
usado para fins de 

segmentação e 
publicidade. 

Consentimento 

Com o 
Consentimento 

do Titular temos 
o interesse de 

coletar as 
informações 

para registros e 
propaganda. 

1 ano 
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anProfile .pro-market.net Publicidade 

Este cookie é definido 
pelo provedor pro-

market.net. Este cookie 
é usado para 

personalizar anúncios 
online com base no 
comportamento dos 

clientes online. 

Consentimento 

Com o 
Consentimento 

do Titular temos 
o interesse de 

coletar as 
informações 

para registros e 
propaganda. 

5 mês 27 dia 

TapAd_TS .tapad.com Publicidade 

O TapAd define este 
cookie para rastrear 

usuários entre 
dispositivos para 

permitir publicidade 
direcionada. 

Consentimento 

Com o 
Consentimento 

do Titular temos 
o interesse de 

coletar as 
informações 

para registros e 
propaganda. 

2 mês 

TapAd_DID .tapad.com Publicidade 

O TapAd define este 
cookie para oferecer 

conteúdo 
personalizado, recursos 

de mídia social e 
análise de tráfego para 
sua redirecionamento 
da publicidade online. 

Consentimento 

Com o 
Consentimento 

do Titular temos 
o interesse de 

coletar as 
informações 

para registros e 
propaganda. 

2 mês 

EE .exelator.com Publicidade 

O eXelate define este 
cookie para armazenar 

informações como 
número de visitas de 

usuários, tempo médio 
gasto no site e as 

páginas que foram 
carregadas, para 

publicidade 
direcionada. 

Consentimento 

Com o 
Consentimento 

do Titular temos 
o interesse de 

coletar as 
informações 

para registros e 
propaganda. 

4 mês 

ud .exelator.com Publicidade 

O eXelate define este 
cookie para armazenar 

informações como 
número de visitas de 

usuários, tempo médio 
gasto no site e as 

páginas que foram 
carregadas para 

publicidade 
direcionada. 

Consentimento 

Com o 
Consentimento 

do Titular temos 
o interesse de 

coletar as 
informações 

para registros e 
propaganda. 

4 mês 
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TapAd_3WAY
_SYNCS 

.tapad.com Publicidade 

O TapAd define este 
cookie para 

sincronização de dados 
com redes de 
publicidade. 

Consentimento 

Com o 
Consentimento 

do Titular temos 
o interesse de 

coletar as 
informações 

para registros e 
propaganda. 

2 mês 

anHistory .pro-market.net Publicidade 

O domínio deste cookie 
pertence à Datonics. 
Este cookie é usado 

para rastrear o 
visitante em vários sites 
de ordem para atendê-

los com anúncios 
relevantes . 

Consentimento 

Com o 
Consentimento 

do Titular temos 
o interesse de 

coletar as 
informações 

para registros e 
propaganda. 

1 mês 

__io_cid .bfmio.com Publicidade 

Este cookie é definido 
pelo provedor 

bfmio.com. Este cookie 
é usado para detectar 

onde o anúncio de 
vídeo deve ser exibido 

no site. 

Consentimento 

Com o 
Consentimento 

do Titular temos 
o interesse de 

coletar as 
informações 

para registros e 
propaganda. 

1 ano 

i .openx.net Publicidade 

Este cookie é definido 
pelo OpenX para 

registrar dados de 
usuários anonimizados, 

como endereço IP, 
localização geográfica, 

sites visitados, anúncios 
clicados pelo usuário 
etc., para publicidade 

relevante. 

Consentimento 

Com o 
Consentimento 

do Titular temos 
o interesse de 

coletar as 
informações 

para registros e 
propaganda. 

1 ano 

audience 
.spotxchange.co

m 
Publicidade 

O domínio deste cookie 
pertence ao 

Spotxchange. Este 
cookie é usado para 

segmentação e 
publicidade. 

Consentimento 

Com o 
Consentimento 

do Titular temos 
o interesse de 

coletar as 
informações 

para registros e 
propaganda. 

1 ano 

anj .adnxs.com Publicidade 

O AppNexus define o 
cookie anj que contém 
dados informando se 
um ID de cookies está 

Consentimento 

Com o 
Consentimento 

do Titular temos 
o interesse de 

coletar as 
informações 

3 mês 
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sincronizado com 
parceiros. 

para registros e 
propaganda. 

bkdc .bluekai.com Publicidade 

Bluekai usa este cookie 
para construir um perfil 

de usuário anônimo 
com dados como o 
comportamento e 

interesses on-line do 
usuário. 

Consentimento 

Com o 
Consentimento 

do Titular temos 
o interesse de 

coletar as 
informações 

para registros e 
propaganda. 

5 mês 27 dia 

bkpa .bluekai.com Publicidade 

Definido pela Bluekai, 
este cookie armazena 
dados anonimizados 
sobre o uso da Web 

dos usuários de forma 
agregada para construir 

um perfil para 
publicidade 
direcionada. 

Consentimento 

Com o 
Consentimento 

do Titular temos 
o interesse de 

coletar as 
informações 

para registros e 
propaganda. 

5 mês 27 dia 

bku .bluekai.com Publicidade 

Bluekai usa este cookie 
para construir um perfil 

de usuário anônimo 
com dados como o 
comportamento e 

interesses on-line do 
usuário. 

Consentimento 

Com o 
Consentimento 

do Titular temos 
o interesse de 

coletar as 
informações 

para registros e 
propaganda. 

5 mês 27 dia 

_cc_dc .crwdcntrl.net Publicidade 

O cookie é definido por 
crwdcntrl.net para 

coletar dados 
estatísticos, como o 
número de visitas, o 

tempo médio gasto no 
local e quais páginas 

foram carregadas, para 
publicidade 
direcionada. 

Consentimento 

Com o 
Consentimento 

do Titular temos 
o interesse de 

coletar as 
informações 

para registros e 
propaganda. 

8 mês 26 dia 3 
minutos 

_cc_id .crwdcntrl.net Publicidade 

O cookie é definido por 
crwdcntrl.net para 

coletar dados 
estatísticos, como o 
número de visitas, o 

tempo médio gasto no 
local e quais páginas 

Consentimento 

Com o 
Consentimento 

do Titular temos 
o interesse de 

coletar as 
informações 

para registros e 
propaganda. 

8 mês 26 dia 3 
minutos 
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foram carregadas, para 
publicidade 
direcionada. 

_cc_cc .crwdcntrl.net Publicidade 

O cookie é definido por 
crwdcntrl.net para 

coletar dados 
estatísticos, como o 
número de visitas, o 

tempo médio gasto no 
local e quais páginas 

foram carregadas, para 
publicidade 
direcionada. 

Consentimento 

Com o 
Consentimento 

do Titular temos 
o interesse de 

coletar as 
informações 

para registros e 
propaganda. 

8 mês 26 dia 

_cc_aud .crwdcntrl.net Publicidade 

O cookie é definido por 
crwdcntrl.net para 

coletar dados 
estatísticos, como o 
número de visitas, o 

tempo médio gasto no 
local e quais páginas 

foram carregadas, para 
publicidade 
direcionada. 

Consentimento 

Com o 
Consentimento 

do Titular temos 
o interesse de 

coletar as 
informações 

para registros e 
propaganda. 

8 mês 26 dia 

suid_legacy simpli.fi Publicidade 

Este cookie é usado 
para coletar 

informações sobre a 
preferência do usuário 

e interagir com o 
conteúdo da campanha 

do site. Este cookie é 
usado para promover 
eventos e produtos 

pelos proprietários de 
webiste na plataforma 

de campanha CRM. 

Consentimento 

Com o 
Consentimento 

do Titular temos 
o interesse de 

coletar as 
informações 

para registros e 
propaganda. 

1 ano 

test_cookie .doubleclick.net Publicidade 

O test_cookie é 
definido por 

doubleclick.net e é 
usado para determinar 

se o navegador do 
usuário suporta 

cookies. 

Consentimento 

Com o 
Consentimento 

do Titular temos 
o interesse de 

coletar as 
informações 

para registros e 
propaganda. 

15 minutos 
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uid_syncd .simpli.fi Publicidade 

O domínio deste cookie 
pertence Simpli.fi. Este 

cookie é usado para 
publicidade direcionada 

com base nas 
preferências dos 

visitantes. 

Consentimento 

Com o 
Consentimento 

do Titular temos 
o interesse de 

coletar as 
informações 

para registros e 
propaganda. 

7 dia 

_ga .fonosp.org.br Analítico 

O _ga cookie, instalado 
pelo Google Analytics, 

calcula dados de 
visitantes, sessões e 

campanhas e também 
acompanha o uso do 

site para o relatório de 
análise do site. O 
cookie armazena 

informações 
anonimamente e 

atribui um número 
gerado aleatoriamente 

para reconhecer 
visitantes únicos. 

Consentimento 

Com o 
Consentimento 

do Titular temos 
o interesse de 
identificar os 

dados analíticos 
gerados pelo 

site. 

2 anos 

_gid .fonosp.org.br Analítico 

Instalado pelo Google 
Analytics, _gid de 
cookies armazena 
informações sobre 
como os visitantes 
usam um site, ao 

mesmo tempo em que 
criam um relatório de 

análise do desempenho 
do site. Alguns dos 

dados coletados 
incluem o número de 
visitantes, sua fonte e 
as páginas que visitam 

anonimamente. 

Consentimento 

Com o 
Consentimento 

do Titular temos 
o interesse de 
identificar os 

dados analíticos 
gerados pelo 

site. 

1 day 

cpSess .cpx.to Funcional 

Este cookie é fornecido 
pelo CPX. O cookie é 

usado para fazer login 
remoto seguro cPanel. 

Execução de 
Contrato 

Para o intresse 
do Titular de 

Dados a 
navegação 

necessita de ter 
essa 

funcionalidade 
ativada 

1 ano 
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pid 
.smartadserver.

com 
Funcional 

O Twitter define esse 
cookie para permitir o 

uso de recursos 
relacionados ao Twitter 
a partir das páginas da 
web que os usuários 

visitam. 

Execução de 
Contrato 

Para o intresse 
do Titular de 

Dados a 
navegação 

necessita de ter 
essa 

funcionalidade 
ativada 

1 ano 1 mês 

b0ed04eef59d
e97a01be70df

fbbaf0c3 

www.fonosp.or
g.br 

Outros 
Não há descrição 

disponível. 
Consentimento  durante a 

sessão apenas 

_gat_emailit .fonosp.org.br Outros 
Não há descrição 

disponível. 
Consentimento  1 minute 

TestIfCookieP 
.smartadserver.

com 
Outros 

Não há descrição 
disponível. 

Consentimento  1 ano 1 mês 

pbw 
.smartadserver.

com 
Outros 

Não há descrição 
disponível. 

Consentimento  1 ano 1 mês 

suid .simpli.fi Outros 
Não há descrição 

disponível. 
Consentimento  1 ano 

uid_syncd_sec
ure 

.simpli.fi Outros 
Não há descrição 

disponível. 
Consentimento  7 dia 

dsp_smart_ad
_server 

.cpx.to Outros 
Não há descrição 

disponível. 
Consentimento  1 ano 

dsp_app_nex
us 

.cpx.to Outros 
Não há descrição 

disponível. 
Consentimento  1 ano 

dsp_TTD .cpx.to Outros 
Não há descrição 

disponível. 
Consentimento  1 ano 

__141_cid .bfmio.com Outros 
Não há descrição 

disponível. 
Consentimento  1 ano 

TestIfCookie 
.smartadserver.

com 
Outros 

Não há descrição 
disponível. 

Consentimento  past 

pdomid 
.smartadserver.

com 
Desempenh

o 

Este cookie é fornecido 
pelo Smartadsserver. 
Este cookie é usado 

para distribuir o tráfego 
entre o servidor do 

smart. Ele armazena os 
dados do servidor SQL 

ID associado a um 
usuário final. 

Consentimento 

Com o 
Consentimento 

do Titular temos 
interesse de 
identificar o 

desempenho do 
site. 

1 ano 1 mês 
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9. ALTERAÇÃO A ESTA POLÍTICA DE COOKIES 

A CREFONO 2ª REGIÃO pode alterar esta declaração de política de cookies 

conforme necessário. Se forem feitas alterações na política, observe que pode levar até 

30 dias úteis para que novas práticas de privacidade sejam implementadas.  

Verifique esta página periodicamente se você quiser monitorar as alterações. 

10.  ENTRE EM CONTATO 

Caso não encontrar nesta Política de Cookies os esclarecimentos 

suficientes para sanar todas as suas dúvidas peço que entre em contato com nosso 

Encarregado de dados pelo contato: 


