
 
 

POLÍTICA DE COOKIES 

Data da Publicação: 08 de junho de 2022 
 
A presente Política de Cookies deverá ser observada pelos Usuários em sua integralidade, a qual deverá ser lida 
e interpretada em conjunto com a Política de Privacidade e com os Termos de Uso da GZ, que estão publicados 
no site da GZ, no link http://gzsistemas.com.br.  
 
Desta forma, o Usuário está ciente e de acordo de que esta Política de Cookies, a Política de Privacidade e os 
Termos de Uso selam acordos entre o Usuário e a GZ (“Acordo”), os quais são parte integrante do Contrato 
assinado entre as partes. 
 
1. Definição de Cookies: são pequenos arquivos que podem ou não ser adicionados ao seu computador ou 
dispositivo móvel e que permitem armazenar e reconhecer dados da sua navegação. 
 
1.1. Durante sua navegação no Site e/ou Aplicativo da GZ, poderão ser utilizados 4 (quatro) tipos de cookies, 
quais sejam: 
 
(i) Cookies de Autenticação: utilizados para reconhecer um determinado Usuário, possibilitando o acesso e 
utilização do Site e/ou Aplicativo com conteúdo e/ou serviços restritos e proporcionando experiências de 
navegação mais personalizadas; 
(ii) Cookies de Segurança: são utilizados para ativar recursos de segurança do Site e/ou Aplicativo, com a 
finalidade de auxiliar o monitoramento e/ou detecção de atividades maliciosas e/ou vedadas pelos Termos de 
Uso e pela Política de Privacidade da GZ, bem como visam proteger as informações do Usuário decorrentes de 
acesso por terceiros não autorizados; 
(iii) Cookies de Pesquisa, Análise e Desempenho: a finalidade desse tipo de cookie é ajudar a entender o 
desempenho do Site e/ou Aplicativo, medir a sua audiência, verificar os hábitos de navegação dos Usuários que 
os utilizam, bem como a forma pela qual o Usuário chegou na página do Site e/ou Aplicativo, como, por 
exemplo, através de links de outros sites, buscadores ou diretamente pelo endereço; 
(iv) Cookies de Propaganda: são usados para apresentar publicidade relevante ao Usuário, tanto dentro 
quanto fora do Site e/ou Aplicativo ou, até mesmo, em sites de parceiros. Também são usados para saber se os 
Usuários que visualizaram a publicidade visitaram o Site e/ou Aplicativo após terem visto a publicidade. Os 
Cookies de Propaganda também podem ser utilizados para lembrar eventuais pesquisas realizadas pelos 
Usuários no Site e/ou Aplicativo e, com base nas pesquisas realizadas pelos Usuários no Site e/ou Aplicativo, 
serão apresentados anúncios relacionados aos seus interesses. 
 
1.2. Para os fins descritos no item 1.1., a GZ e/ou suas Afiliadas poderão coletar, armazenar, tratar, processar 
e utilizar as seguintes informações a respeito da navegação do Usuário no Site e/ou Aplicativo, os quais 
integrarão os “Registros de Navegação”: 
 
(i) Localização geográfica; 
(ii) Sistema operacional utilizado pelo Usuário; 
(iii) Navegador e suas respectivas versões; 
(iv) Resolução de tela; 
(v) Java (linguagem de programação); 
(vi) Reprodutor de flash instalado; 
(vii) Endereço IP; 
(viii) Código ID (IMEI) do aparelho mobile pelo qual o Usuário acessou o Site e/ou Aplicativo; 
(ix) Informações referentes à data e hora de uso do Site e/ou Aplicativo por um determinado Usuário, a partir 
de um determinado Endereço IP; 
(x) Informações referentes às quantidades de cliques e tentativas de uso do Site e/ou Aplicativo, bem como de 
páginas acessadas pelo Usuário. 
 
2. A GZ e suas Afiliadas, a qualquer tempo, a seu exclusivo critério e sem necessidade de qualquer aviso 
prévio ou posterior a qualquer Usuário ou terceiros, poderá alterar e/ou atualizar, no todo ou em parte, esta 
Política de Cookies, sendo que qualquer alteração e/ou atualização desta Política de Cookies passará a vigorar a 

http://gzsistemas.com.br/


 
partir da data de sua publicação no Site e/ou Aplicativo da GZ, sendo que seu cumprimento deverá ser 
integralmente observado pelos Usuários. 
 
3. O Usuário poderá desabilitar os cookies por meio das opções de configuração do seu respectivo 
navegador. Contudo, ao decidir pela proibição dos cookies, o Usuário está ciente e reconhece que é 
possível que o Site e/ou Aplicativo não desempenhe todas as suas funcionalidades. 
 
Se você possui qualquer questão, dúvidas, sugestões em relação a esta Política de Cookies acima, por favor, 
sinta-se à vontade para enviar um e-mail para contato@gzsistemas.com.br. 
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