
 

 

1 

 

A AVISO DE COOKIES SITE 

PHYSIOMED 

1) Apresentação: 

A Physiomed apresenta o seu aviso de cookies direcionado àqueles que acessam o seu 

site, com o objetivo de esclarecer questões relacionadas ao seu uso.  

2) Esclarecimentos iniciais: 

Os cookies são pequenos arquivos de texto que são armazenados no terminal do usuário 

e podem ser usados por sites para tornar a experiência do usuário mais eficiente. Os 

cookies podem registrar diversos hábitos dos usuários da internet.  

Trata-se de uma pequena quantidade de dados, usualmente incluindo um identificador 

anônimo único, enviado a você por um site da web e armazenado no disco do seu 

computador. 

3) Quais são os cookies que nós utilizamos no nosso site? 

Nós utilizamos os nossos próprios cookies para vários propósitos, incluindo: 

• Conferir suas informações quando do acesso, de modo a dispor de conteúdo 

personalizado; 

• Apresentar anúncios voltados ao seu perfil; 

• Estimar o tráfego de internautas; 

• Conduzir pesquisas para melhorar o conteúdo e os serviços do site. 

4) Nós utilizamos cookies de terceiros? 

O site permite a outras empresas que estejam prestando serviços publicitários, ou 

veiculando publicidade através de nossos serviços a colocar e ter acesso a cookies em 

seu computador.  

A utilização de cookies por parte destas empresas é responsabilidade delas e estão 

estabelecidas em suas respectivas políticas de privacidade, e não neste aviso. Os 

anunciantes ou outras empresas não têm acesso aos cookies do site. 
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Em alguns casos especiais, também usamos cookies fornecidos por terceiros confiáveis. 

A seção a seguir detalha quais cookies de terceiros são utilizados: 

• Google Analytics: é uma das soluções de análise mais difundidas e confiáveis da 

Web, para nos ajudar a entender como você usa o site e como podemos 

melhorar sua experiência. Estes cookies podem rastrear itens como quanto 

tempo você gasta no site e as páginas visitadas, para que possamos continuar 

produzindo conteúdo atraente e melhorando a sua experiência. 

Para mais informações sobre cookies do Google Analytics, consulte a página oficial do 

Google Analytics: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pt-

BR#managing-cookies. 

Periodicamente, testamos novos recursos e fazemos alterações sutis na maneira como 

o site se apresenta. Quando ainda estamos testando novos recursos, os cookies podem 

ser usados para garantir que você receba uma experiência consistente enquanto estiver 

no site, enquanto entendemos quais otimizações os nossos usuários mais apreciam. 

5) O que você, como Usuário, pode fazer a respeito dos cookies? 

O Usuário, ao acessar o site, autoriza que este utilize recursos, tais como, mas não 

limitados, a “cookies”, a fim de oferecer um serviço melhor e mais personalizado. 

O Usuário do site pode configurar o seu navegador para aceitar todos os cookies, rejeitá-

los ou ser notificado quando um cookie é enviado. 

Como cada navegador faz isso de uma maneira diferente, cheque a ferramenta de ajuda 

constante de seu navegador para saber como modificar as suas preferências sobre 

cookies. 

ATENÇÃO: Se o Usuário optar por rejeitar todos os cookies em seu navegador, não 

conseguirá utilizar todos os recursos e serviços oferecidos pelo site. 

6) Como você pode entrar em contato conosco?  

Caso você queira esclarecimento a respeito deste aviso ou de qualquer assunto 

relacionado à privacidade e proteção de dados pessoais da Physiomed você pode entrar 

em contato conosco através do canal: privacidade@rbtgroup.com.br. 
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