POLÍTICA DE COOKIES
Quando você acessa nosso website, nós poderemos armazenar ou recuperar informações em seu
navegador, principalmente na forma de cookies. Essas informações estarão na forma de um
“cookie” ou arquivo semelhante e podem ser utilizados para tornar a experiência do utilizador mais
eficiente.
A TURBI Compartilhamentos de Veículos S/A (“TURBI”) armazenará os cookies no seu dispositivo
se forem estritamente necessários para o funcionamento de nosso website. Para todos os outros
tipos de cookies precisamos do seu consentimento.
Este site utiliza diferentes tipos de cookies. Alguns cookies também poderão são inseridos por
serviços independentes que aparecem nas nossas páginas.
Você pode a qualquer momento alterar ou retirar o seu consentimento para a utilização de
Cookies no nosso website.
Para maiores informações sobre como tratamos os seus dados pessoais acesse nossa Política de
Privacidade.
O QUE É UM COOKIE?
Cookies são pequenos pedaços de informação que o website solicita ao seu navegador para
armazenar no seu computador ou dispositivo móvel. O cookie permite que o website “lembre” suas
ações ou preferências ao longo do tempo.
A maioria dos navegadores da Internet aceitam cookies; entretanto, os usuários podem configurar
seus navegadores para recusar certos tipos de cookies ou cookies específicos.
Além disso, os usuários podem apagar os cookies a qualquer momento.
POR QUE USAMOS COOKIES?
Usamos cookies para aprender como você interage com o nosso conteúdo e para melhorar sua
experiência ao visitar o nosso website.
Por exemplo, alguns cookies lembram suas preferências para que você não tenha que efetuar estas
escolhas repetidamente sempre que visitar nosso website. Além disso, podemos empregar o que
aprendemos sobre o seu comportamento no nosso website para oferecer anúncios direcionados.

QUAIS OS TIPOS DE COOKIES QUE UTILIZAMOS?
•

COOKIES NECESSÁRIOS: Os cookies necessários nos ajudam a tornar o website útil,
permitindo funções básicas, como a navegação e o acesso à página para proteger áreas do
website. O website pode não funcionar corretamente sem estes cookies.

•

COOKIES DE SESSÃO: são cookies temporários que são utilizados para lembrar de você
durante o curso da sua visita ao website, e eles perdem a validade quando você fecha o
navegador.

•

COOKIES DE PREFERÊNCIA: estes tipos de cookies nos permitem que nosso website
memorize as informações que mudam o comportamento ou o aspeto do website, como o
seu idioma preferido ou a região em que se você encontra.

•

COOKIES DE ESTATITÍSCA: estes cookies nos ajudam a entenderem como os visitantes
interagem com os websites, recolhendo e divulgando informações de forma anónima.

•

COOKIES DE MARKETING: são utilizados para seguir os visitantes pelos websites. A
intenção é exibir anúncios que sejam relevantes e apelativos para o utilizador individual e,
logo, mais valiosos para os editores e anunciantes independentes.

COMO OS COOKIES DE TERCEIROS SÃO USADOS?
Para algumas das funções dentro dos nossos websites usamos fornecedores terceirizados. Estes
links (e qualquer outro conteúdo de fornecedores terceirizados) podem conter cookies de
terceiros, e nós recomendamos consultar as políticas de privacidade destes terceiros nos seus
websites para informações relativas à sua utilização de cookies.
COMO EU REJEITO OU APAGO COOKIES?
Você pode escolher rejeitar ou bloquear todos ou tipos específicos de cookies configurados
através da sua visita ao nosso website ao clicar em preferências de cookies.
Você pode modificar as suas preferências para o website da TURBI e/ou os websites de terceiros
alterando as configurações do seu navegador. Favor observar que a maioria dos navegadores
aceitam cookies automaticamente. Portanto, se você não quiser que cookies sejam utilizados, você
talvez tenha que apagar ou bloquear cookies ativamente. Se você rejeitar a utilização de cookies,
você poderá visitar os nossos websites, mas algumas das funções poderão não funcionar
corretamente.
Ao utilizar o nosso website sem apagar ou rejeitar alguns ou todos os cookies, você concorda que
podemos posicionar aqueles cookies que você não apagou ou rejeitou nos seus dispositivos.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS E CONTATOS
Estamos comprometidos com a segurança da sua informação e privacidade, por isso convidamos a
conhecer nossa Política de Privacidade e Termos de Uso. Caso tenha alguma dúvida sobre cookies
e privacidade por favor entre em contato através de privacidade@turbi.com.br

