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POLÍTICA DE COOKIES 
 
INTRODUÇÃO 
Este site usa cookies. 
 
O NAPEX está comprometido em proteger os dados que coletamos sobre você em nossa rede on-line. 
Nossa Política de Cookies informa como e porque usamos cookies, e como isso nos permite melhorar sua 
experiência on-line. Ele também informa como você pode gerenciar quais cookies são armazenados no 
seu dispositivo. 
 
Ao usar nosso site, você será informado sobre nossos cookies, de acordo com esta Política de Cookies. 
Quaisquer alterações que fizermos nesta Política de Cookies aparecerão aqui e entrarão em vigor 
imediatamente. 
 
1. SOBRE COOKIES 
Cookies são pequenos pedaços de dados (arquivos de memória) armazenados no seu computador ou 
dispositivo através do navegador pelos sites que você visita. Como é prática comum em quase todos os 
sites, este site usa cookies para melhorar sua experiência, lembrando suas preferências e habilitando 
outros recursos baseados em análises estatísticas, seja para uma única visita (através de um "cookie de 
sessão") ou para repetição em múltiplas visitas (usando um "cookie persistente"). 
 
2. COMO USAMOS COOKIES 
Os cookies não contêm nenhuma informação que o identifique pessoalmente, mas as informações 
pessoais que armazenamos sobre você podem estar vinculadas, por nós, às informações armazenadas e 
obtidas a partir de cookies. Os cookies usados no site incluem aqueles que são estritamente necessários 
para acesso e navegação, cookies que rastreiam o uso e se lembram de suas escolhas (cookies de 
desempenho e funcionalidade) e cookies que fornecem conteúdo ou publicidade direcionada. 
 
Podemos usar as informações obtidas com o uso de nossos cookies para os seguintes fins: 
 

• reconhecer seu computador quando você visita o site, melhorando a usabilidade; 

• ativar a reprodução de multimídia e integração de mídia social; 

• analisar o uso do site e personaliza-lo para você, incluindo anúncios de segmentação que podem 
ser de seu interesse particular; 

• lembrar a você dos detalhes do uso de widgets de bate-papo, para que você possa continuar na 
próxima vez que voltar ao site; 

• lembrar os usuários que enviam dados através de formulários, como o existente na página de 
contatos, o formulário de comentários ou assinatura de blog, para que possam fazer uma 
correspondência futura; 

• habilitar o uso de comércio eletrônico, permitindo que você adicione produtos ao seu cesto, exiba 
a página correta para o dispositivo que você está usando, verifique seus detalhes ao fazer um 
pedido e nos permita processar o pagamento por um pedido; 

• administrar o site, oferecendo gerenciamento de sessão e recursos de segurança; 
 

Em casos especiais, também usamos cookies fornecidos por terceiros confiáveis, como o Google Analytics. 
As análises de terceiros são usadas para rastrear e medir o uso deste site, para que possamos continuar 
produzindo conteúdo atraente. Para mais informações sobre o gerenciamento da personalização de 
publicidade por meio da sua conta do Google, visite esta página. 
 
Cookies e itens semelhantes não são usados por nós para recuperar automaticamente informações de 
identificação pessoal do nosso dispositivo sem o seu conhecimento. 

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=pt-BR
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3. UTILIZAMOS OS SEGUINTES COOKIES: 

• Cookies Estritamente Necessários – Estes são cookies necessários para o funcionamento do 
nosso site. Eles tornam possível o controle de tráfego do servidor para vários usuários ao mesmo 
tempo. Eles incluem, por exemplo, cookies que permitem fazer login em áreas seguras do nosso 
site. 

• Cookies de Desempenho – Eles nos permitem reconhecer e contar o número de visitantes e ver 
como os visitantes navegam em nosso site quando o usam. Isso nos permite personalizar nosso 
conteúdo para você e lembrar suas preferências (por exemplo, sua escolha de idioma ou região). 
Também são usados para reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site, às páginas que você 
visitou e aos links que seguiu. 

• Cookies de Terceiros – Provedores de serviços externos, como análise de tráfego da web, serviços 
de marketing por e-mail e sites de terceiros para doações, cadastro, inscrição em eventos, 
questionários, dentre outros, também podem usar cookies, sobre os quais não temos controle. É 
provável que esses cookies sejam analíticos/de desempenho ou direcionados. 

 
COOKIES DE TERCEIROS 
Podemos incorporar conteúdo externo de sites de terceiros, como o YouTube, em nosso site. Esses 
terceiros também podem usar cookies, e você pode descobrir sobre suas políticas de cookies em seus 
sites. Se você seguir um link no site do NAPEX para um site externo fora do nosso controle, recomendamos 
que você sempre verifique a política de privacidade desse site antes de usá-lo. 
 
Nossos anunciantes e provedores de serviços podem enviar cookies para você. Eles podem usar as 
informações obtidas com o uso de cookies: 
 

• para rastrear seu navegador em vários sites; 

• para criar um perfil de sua navegação na web; 

• para segmentar anúncios que possam ser de seu interesse particular.  
 
4. LISTA DE COOKIES 
Quando você acessa o site pela primeira vez, você pode receber uma mensagem informando que 
utilizamos cookies para melhorar a experiência do site, analisar o desempenho do site e personalizar o 
conteúdo e os anúncios. Segue uma lista de cookies que utilizamos em nosso site. 
 
Google 

• 1P_JAR 

• ANID 

• CONSENT 

• NID 

• _Secure-3PAPISID 

• _Secure-3PSID 

• _Secure-3PSIDCC 
 
Napex 

• cookies.js 

• tk_r3d 

• tk_rl 

• qwizxddj 

• tk_tc 

• tk_ro 
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• tk_or 

• tk_lr 

• tk_tc 
 
Embora nos esforcemos para listar todos os cookies usados por nós e por nossos prestadores de serviços 
de tecnologia, se você se deparar com alguma discrepância ou acredita que algum cookie foi omitido, 
entre em contato conosco pelo e-mail privacidade@napex.org.br.  
 
5. GERIR COOKIES 
Quando você acessa o site pela primeira vez, você pode receber uma mensagem informando que cookies 
e tecnologias similares estão em uso. Ao clicar no botão "aceito", fechar a mensagem ou continuar a 
navegar no site, você confirma que está ciente e concorda com o uso dessas tecnologias, conforme 
descrito nesta Política de Cookies. 
 
Você pode retirar o consentimento a qualquer momento, ajustando suas preferências em “Configurações 
de Cookies”, no botão posicionado no rodapé de qualquer página do site. Ele permite visualizar os grupos 
de cookies que armazenamos e gerenciar se os cookies desses grupos estão ativos. Você também pode 
remover os cookies das configurações do seu navegador. Esteja ciente de que desativar os cookies pode 
afetar a funcionalidade deste e de muitos outros sites que você visita. Portanto, para uma melhor 
experiência de navegação, é recomendável que você não desative os cookies. 
 
Se você deseja interromper ou restringir o posicionamento de cookies ou excluir quaisquer cookies que 
possam estar no seu computador ou dispositivo, siga os links abaixo: 
 

• como desativar os cookies no Google Chrome. 

• como desativar os cookies no Firefox. 

• como desativar os cookies no Internet Explorer. 

• Como desativar os cookies no Microsoft Edge. 

• como desativar os cookies no Safari. 
 
Se você optar por desativar a publicidade baseada em interesses, é importante lembrar que isso não 
significa que você não receberá mais publicidade quando estiver usando a Internet. No entanto, isso 
significa que a publicidade exibida nos sites visitados não será adaptada aos seus interesses e poderá ser 
menos relevante para você. 
 
Se você optar por não aceitar cookies de terceiros em “Configurações de Cookies”, isso se aplicará apenas 
à coleta de dados deste site em particular, e a publicidade na internet ocorrerá com base em interesses 
no navegador da Web que você está usando. Da mesma forma, se você optar por desativar toda a 
publicidade baseada em interesses dos fornecedores listados, ela se aplicará apenas 
ao navegador da Web que você está usando. Assim, você precisará seguir o mesmo processo de 
desativação em todos os navegadores da Web usados no mesmo e/ou em diferentes computadores ou 
dispositivos.  Observe que, se houver contas de usuário separadas em um computador dentro de uma 
casa, você poderá adaptar suas preferências a cada conta.  
 
Mais informações sobre cookies estão disponíveis em www.allaboutcookies.org. Mas se você ainda tiver 
qualquer dúvida sobre o uso dos cookies no site do NAPEX, entre em contato com o Encarregado ou 
Supervisor de Dados pelo e-mail privacidade@napex.org.br para pedir novos esclarecimentos.  
 
6. ALTERAÇÕES A ESTA POLÍTICA DE COOKIES  
Esta Política de Cookies poderá ser atualizada para refletir as alterações de nossas práticas e serviços. 
Quando publicarmos alterações desta Política de Cookies, revisaremos a "data de entrada em vigor" na 

mailto:privacidade@napex.org.br
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt-419
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10
https://support.microsoft.com/pt-br/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
https://support.apple.com/pt-br/HT201265
file:///C:/Users/Ademivaldo%20Soares/Desktop/SITE%20NAPEX/COOKIES/www.allaboutcookies.org
mailto:privacidade@napex.org.br
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parte inferior desta Política de Cookies. Recomendamos que você verifique esta página periodicamente, 
para se informar sobre eventuais alterações desta Política de Cookies ou de nossas outras políticas. 
 
7. DADOS PARA CONTATO 
O Controlador de Dados NAPEX – Núcleo de Apoio a Pessoas com Extrofia Vesical nomeou o Sr. 
Ademivaldo Rocha Soares, membro da Diretoria da instituição, como o seu Encarregado ou Supervisor 
de Dados. 
 
O usuário da plataforma pode contatá-lo pelo e-mail privacidade@napex.org.br ou pelo telefone (77) 
99911-9695. 
 
 
Política de Cookies – Versão 1.0. 
Atualizada em 05/12/2020. 
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