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Política de Cookie 

 

Em vigor a partir de: 06 de setembro de 2021. 

 

Cookies são pequenos arquivos de texto que são colocados em seu computador ou 

dispositivo por um servidor da Web quando você acessa nosso site. Nós podemos 

colocar e acessar cookies e tecnologias semelhantes em seu computador ou 

dispositivo, que são conhecidos como “cookies primários”. Os cookies também podem 

ser colocados e acessados por terceiros, que são conhecidos como “cookies de 

terceiros” e estão descritos abaixo. 

 

Utilizamos os cookies para monitorar o uso do site, salvar preferências do usuário, 

além de monitorar o tráfego e o acesso ao nosso site, e fornecer conteúdo específico 

para seus interesses e entregar anúncios para você. 

 

Além disto, utilizamos “web beacons”, que são pequenos gráficos com um 

identificador único, para rastrear e medir o desempenho do nosso site, monitorar 

quantos visitantes visualizam nossas páginas monitorar a eficácia de nossa 

publicidade. Ao contrário dos cookies, que são armazenados no disco rígido ou no 

dispositivo do usuário, os web beacons são normalmente incorporados de maneira 

invisível em páginas da web (ou em um e-mail). 

 

Todas as disposições de utilização dos cookies aqui dispostas, estão em conformidade 

com a Lei nº 13.709/2008 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), com demais leis 

que regulamentam a matéria, e de acordo com o Relatório de Impactos de Proteção 

dos Dados (RIPD) da HLF, o qual está devidamente arquivado, e que prevê todas as 

utilizações dos Dados Pessoais dos Titulares pela HLF. 

 

Tipos de Cookies 

 

Nós usamos os seguintes tipos de cookies: 

 

• Cookies Estritamente Necessários: Estes cookies são essenciais para permitir 

que você navegue no nosso site, acessando nossas páginas e usando seus 

recursos. 
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• Cookies de Desempenho: São cookies que coletam informações sobre como e 

quando você e outros visitantes interagem com nosso site (por exemplo, 

páginas visualizadas com maior frequência) e as informações coletadas por 

esses cookies são usadas para melhorar o funcionamento do site. 

 

• Cookies de Funcionalidade: São cookies que permitem que nosso site se 

lembre das escolhas que você fez e forneça conteúdo e recursos que são 

personalizados para você. 

 

• Cookies de Publicidade: São cookies usados para entregar anúncios que são 

mais relevantes para você e seus interesses. Também podemos compartilhar 

esse tipo de informação com terceiros para esses fins. 

 

Os tipos de cookies descritos acima podem ser “cookies de sessão” ou “cookies 

persistentes”. Os cookies de sessão são armazenados apenas no seu dispositivo 

enquanto você está usando os Serviços e são excluídos quando você se desconecta 

dos Serviços ou fecha o navegador. Os cookies persistentes permanecem no seu 

dispositivo por um período após você se desconectar dos Serviços ou fechar o 

navegador. 

 

Cookies de terceiros 

 

Alguns cookies podem ser colocados por terceiros quando você usa o nosso site, pois 

alguns provedores de serviços terceirizados que utilizamos podem colocar seus 

próprios cookies em seu disco rígido ou dispositivo. Esses cookies podem fornecer 

informações a terceiros sobre seus hábitos de navegação. Alguns também ajudam a 

lhe mostrar anúncios que são mais relevantes para você. 

 

Por exemplo, nossos sites usam o Google Analytics, um serviço de análise da web 

fornecido pelo Google, Inc. (“Google”). O Google Analytics usa cookies não 

operacionais, que são arquivos de texto colocados em seu computador para ajudar o 

site a analisar como os visitantes usam o site. As informações geradas pelo cookie 

sobre seu uso do site (incluindo seu endereço IP) serão transmitidas ao e 

armazenadas pelo Google em servidores nos Estados Unidos. Mediante nosso 
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requerimento, o Google usará essas informações para avaliar como o site é usado, 

compilar relatórios sobre a atividade do site para operadores de site e fornecer 

outros serviços relacionados à atividade do site e ao uso da Internet. O Google 

também pode transferir essas informações para terceiros quando exigido por lei ou 

quando estes terceiros processarem as informações em nome do Google. 

 

Da mesma forma, usamos o serviço de pixel do Facebook. O Facebook pixel é uma 

ferramenta de análise que nos permite medir a eficácia de nossa publicidade, ao 

entender as ações que você realiza em outros sites. Usamos essa ferramenta para 

garantir que nossa publicidade no Facebook seja exibida para as pessoas certas e seja 

eficaz. Quando você visita nossos sites e realiza uma ação, isso aciona o pixel, que 

reporta essa ação ao Facebook. 

 

Ao usar nossos sites, você concorda com o processamento de dados sobre você pelo 

Google e pelo Facebook, da maneira e para os fins descritos acima. 

 

Configurações de Cookies 

 

Embora a maioria dos navegadores aceite cookies automaticamente, você pode 

alterar as opções do seu navegador para interromper a aceitação automática de 

cookies ou para perguntá-lo antes de aceitar cookies. No entanto, se você não 

aceitar cookies, talvez não consiga acessar todas as partes ou recursos do nosso site 

 

Se você continuar a usar o nosso site, você concorda com o uso de cookies, conforme 

descrito nesta Política de Cookies. 

 

Por fim, você poderá ter mais informações acessando a Política de Privacidade da 

AFIXCODE, a qual está disponível no site www.hlfconstrucao.com.br, bem como por 

meio de e-mail ao Encarregado (DPO) da Empresa, por meio do e-mail 

privacidade@hlfconstrucao.com.br.  

 


