
 

 

                       

 

 

POLÍTICA DE COOKIES DA ACIF 

 

Nosso site, https://www.acifnet.com.br, usa cookies e outras tecnologias 

relacionadas, e, para facilitar a compreensão, todas as tecnologias são 

chamadas como “cookies”. Os cookies também são colocados por terceiros 

que contratamos. 

Desta forma, a presente Política vem informar  para todo o USUÁRIO, sobre 

como funciona o uso de cookies em nosso site ACIF. 

O que são cookies? 

Um cookie se trata de um pequeno arquivo simples, que é enviado junto com 

páginas do nosso site quando você USUÁRIO o aceita, e em seguida 

armazenado pelo seu navegador, no disco rígido do seu computador ou outro 

dispositivo, efetivando a possibilidade de maior efetividade e segurança na 

navegação.  

As informações armazenadas podem ser devolvidas aos nossos servidores ou 

aos servidores dos terceiros relevantes durante uma visita subsequente, como 

também podem ser eliminadas pelo Usuário, a qualquer tempo, apagando o 

histórico de cookies de seu computador. 

No site ACIF, usamos Cookies técnicos ou funcionais, que garantem que 

certas partes do site funcionem corretamente e facilitem a visita ao mesmo. 

Podemos colocar esses cookies sem o seu consentimento, com a base legal 

do legítimo interesse. 

Do Consentimento – “ Aceito” 

Quando você visitar nosso site pela primeira vez, mostraremos um pop-up 

com uma explicação sobre cookies. Assim que você clicar em “ACEITO” 

estará permitindo o exercício dos cookies usados pela ACIF, que somente o 

fará para seu fim de melhor funcionamento, localização do usuário e contato 

para marketing ou efetivação dos serviços buscados. Você pode desativar o 

uso de cookies, por meio de navegador, mas nosso site pode não funcionar 

corretamente, desde então, e não dará tanta segurança as informações que 
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compartilhar no mesmo, bem como dificultará a efetividade dos serviços 

buscados. 

 Seus direitos em relação aos dados pessoais coletados no site ACIF 

Se você for USUÁRIO na condição de pessoa física, você tem os seguintes 

direitos em relação aos seus dados pessoais: 

  O direito de saber para que seus dados pessoais são necessários, o que 

ocorrerá com eles (como serão tratados), e por quanto tempo eles serão 

armazenados;  

 O direito de corrigir, complementar, e ter excluído ou bloqueado seus dados 

pessoais, sempre que se manifestar para tanto; 

 O direito de acessar seus dados pessoais que são conhecidos por nós; 

 Nos casos em que você precisar dar e nos der seu consentimento para 

processar seus dados pessoais, você tem o direito de revogar esse 

consentimento e ter seus dados pessoais excluídos; 

 O direito de solicitar todos os seus dados pessoais do Controlador (ACIF) e 

transferi-los em sua totalidade para outro Controlador; e, 

 O direito de se opor ao processamento de seus dados, em caso de não haver 

uma base legal que assim o permita, independente do seu conceito. 

 

CONTATO COM A CONTROLADORA ACIF - 

Para perguntas e/ou comentários sobre nossa Política de Cookies,  ou exercer 

qualquer direito quanto aos seus dados de usos dos mesmos, na forma da 

LGPD- Lei Geral de Proteção de Dados – Lei nº 13.709/2018, entrar em 

contato com a nossa ENCARREGADA-DPO: 

O contato da nossa responsável/ENCARREGADA-DPO pela proteção de dados é: 

Luciana de Toledo Gomes da Silva Mariano Ferreira  - OAB/SP 150.009  

e-mail: lucianatoledoacifnet@gmail.com    

Tel: (17) 3465-3555 

Esta Política de Cookies da ACIF é a de número 01, aprovada e disponibilizada em 

Dezembro de 2021.  

 



 

 

 


