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1. CONTEXTO
A Política de Cookies tem como finalidade principal ser totalmente transparente com os
usuários do site da empresa, qual seja: http://www.unimek.com.br/, a respeito de todos os dados e
informações que são captadas de forma automática ao trafegar no site e tem como fundamento
principal cumprir e fazer cumprir todos os direitos dos titulares de dados pessoais, nos termos da Lei
Geral de Proteção de Dados.
2. APLICAÇÕES
Esta política aplica-se a todos os colaboradores da empresa, principalmente aqueles envolvidos
em processos de gerenciamento do site.
3. COOKIES
Os Cookies são pequenos arquivos de texto armazenadas pelo navegador do computador ou
dispositivo móvel captadas durante a navegação pelo site. A captação de tais informações permite a
realização de determinadas funcionalidades dentro do próprio site, tais como: personalização de
exibição da página; acompanhamento do usuário na página, etc.
A Unimek utiliza Cookies para fornecer a melhor experiência de uso, tornando nossas
aplicações mais fáceis e personalizadas, tendo por base as escolhas e comportamento de navegação.
Assim, buscamos entender como o usuário utiliza nossas aplicações e ajustar o conteúdo para
torná-lo mais relevante ao usuário, além de lembrar de suas preferências.
Os Cookies participam deste processo porquanto armazenam, leem e executam os dados
necessários para cumprir com o nosso objetivo.
3.1 Cookies do Site da Unimek
O site da Unimek possui os seguintes cookies em seu site:
•

Cookies de sessão: informações de preferência do visitante. Estes cookies capturam
informações de acesso, browser, dispositivo, região, língua, etc.;
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Cookies do Google Analytics: tem por objetivo rastrear o comportamento de um
usuário e registrar as informações sobre os hábitos de navegação de um usuário na web
durante um período determinado de tempo.

Com o objetivo de ser totalmente transparente com todos os usuários do site da Unimek, iremos
esclarecer, de forma ainda mais detalhada os tipos de cookies existentes do site e as informações por
ele captadas:
•

fbp – pixel de medições de acesso do Facebook. Cookies utilizados para entrega customizada
de mídia para o usuário.

•

gid – Esse cookie é instalado pelo Google Analytics. É usado para armazenar informações
sobre como os visitantes usam o website e ajuda na criação de um relatório de dados
analíticos sobre como o website está performando. Os dados, incluindo número de visitantes,
sua origem e as páginas visitadas, são mantidos de forma anonimizada.

•

ga – Esse cookie é instalado pelo Google Analytics. É usado para calcular os visitantes, as
sessões, os dados de campanhas e acompanhar o uso do site para o relatório de dados
analíticos do website. Os cookies armazenam informações de forma anônima e atribuem um
número gerado aleatoriamente para identificar visitantes únicos.

•

gat – Esse é um tipo de cookies de padrão definido pelo Google Analytics, onde o elemento
de padrão no nome contém o número de identidade exclusivo da conta ou website ao qual
está relacionado. Variação do cookie_gat que é usado para limitar a quantidade de dados
registrados pelo Google em websites de alto volume de tráfego.
Importante ressaltar que nenhum dos cookies capturam, de forma automática, informações

capazes de identificar pessoalmente o usuário, os cookies, portanto, não capturam dados pessoais.
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3.2 Finalidade dos cookies do site da Unimek
Cada um dos referidos cookies tem finalidades distintas, razão pela qual, abordaremos
detalhadamente abaixo:
•

(_gid, _ga, _gat) – Google Analytics. Ajudam a entender como os visitantes interagem com as
páginas da Unimek, fornecendo informações sobre as áreas visitadas, o tempo de visita ao
site e páginas com possíveis problemas de navegação.

•

(_fbp) – A Unimek utiliza o Facebook Custom Audiences, um serviço que salva cookies para
efeitos de estratégias de marketing voltadas ao público que acessão o site.

•

(wordpress_test_cookies) – Cookies da plataforma Wordpress para verificar a ativação dos
cookies no navegador.

•

(wp-settiings-time-1) – Este cookie é usado para personalizar a maneira como o site é exibido.

3.3 Armazenamento
As informações captadas pelos cookies são armazenadas por prazos diferentes, de acordo
com a característica de cada cookies. Conforme quadro abaixo:
Tipo de cookies

Prazo

Local de armazenamento

_fbp

90 dias

Facebook.com

_gid

01 dia

Unimek.com.br

_ga

02 anos

Unimek.com.br

_gat

01 minuto

Unimek.com.br

ai_user

01 dia

Empregare.unimek.com.br

Wp-settings-time1

01 ano

Unimek.com.br

Wordpress_test_cookies

Sessão

Unimek.com.br
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Os cookies de sessão são armazenados na subpasta do seu navegador durante a visita ao site,
depois de sair do site os cookies de sessão são excluídos, ou seja, trata-se de uma memória de curto
prazo, temporária.
4. GERENCIAMENTO
A instalação dos cookies está sujeita ao seu consentimento. Apesar da maioria dos
navegadores estar inicialmente configurada para aceitar cookies de forma automática, você pode
rever suas permissões a qualquer tempo, de forma a bloqueá-los, aceitá-los ou ativar notificações
para quando alguns cookies forem enviados ao seu dispositivo.
Atualmente, na primeira vez que você acessa nossas aplicações, será requerida a sua
concordância com a instalação destes. Apenas após a sua aceitação eles serão ativados. Para tanto,
utilizamos um sistema de banner de informações que alerta e solicita o consentimento na página
inicial do site da Unimek. Dessa maneira, não apenas solicitamos sua concordância, mas também
informamos que a navegação continuada em nossos sites será entendida como consentimento.
O usuário poderá gerenciar as autorizações de cookies do site da Unimek, para tanto, seguem
as orientações necessárias:
• Google Chrome: Em seu próprio navegador poderá seguir o seguinte processo para
desabilitá-los (Chrome):
(i) Menu;
(ii) Configurações;
(iii) Privacidade e Segurança; (
iv) Cookies e outros dados do site;
(v) Bloquear todos os cookies;
(vi) Limpar cookies e dados de sites ao sair do Chrome.
Para demais navegadores, acessar o menu de privacidade e segurança do navegador, para
seguir com o bloqueio e/ou limpeza dos cookies.
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5. INFORMAÇÕES IMPORTANTES
É possível a utilização do site, sem utilização de cookies, porém a experiência de navegação
poderá ser prejudicada. Assim, ao gerenciar os cookies caso você opte por habilitar a função
“bloquear todos os cookies” ou seguindo o mesmo processo do item anterior e como última opção
escolhendo o tópico “Enviar a observação ‘Não rastrear’ em seu tráfego de navegação”, você poderá
utilizar o site mas talvez isso prejudique a sua navegação.
A UNIMEK não utiliza, não cede, não comercializa nenhum tipo de espaço publicitário em seu
site, razão pela qual, não há qualquer tipo de cookies de terceiros dentro do seu site, não existe o
chamado third-party cookies e não há qualquer cessão das informações capturadas pelos cookies
com terceiros, alheios a UNIMEK.
Em caso de dúvidas sobre esta Política de Cookies, entre em contato conosco pelo seguinte
meio: dpo@unimek.com.br

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
Para a Unimek a privacidade e confiança são fundamentais para a nossa relação com o
usuário. Estamos sempre nos atualizando para manter os padrões de segurança
Dessa forma, a presente política entra em vigor na data da sua aprovação pela Diretoria da
empresa e poderá ser alterada, modificada, revisada a qualquer tempo sempre que o Encarregado
de Dados ou o Comitê de Privacidade e Proteção de Dados julgar necessário.
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