AVISO DE COOKIE
O objetivo desse Aviso de Cookie da FEBASP ASSOCIAÇÃO CIVIL, mantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO
BELAS ARTES DE SÃO PAULO, denominado BELAS ARTES, é fornecer ao usuário dos serviços e produtos do
BELAS ARTES informações claras e acessíveis sobre os cookies que os produtos e serviços BELAS ARTES
utilizam, o papel que eles desempenham para que possamos fornecer a melhor experiência possível para você e
as suas opções para configurar os cookies.
Esse Aviso de Cookie é complementar à nossa Política de Privacidade. Nesse documento, falaremos sobre como
essas informações são coletadas, como as usamos e porque às vezes precisamos armazenar esses cookies.
Também mencionaremos como você pode impedir que esses cookies sejam armazenados, lembrando que isso
pode impedir ou “danificar” determinados elementos da funcionalidade dos produtos e serviços do BELAS
ARTES.
Dados de navegação (cookies)
Cookies são pequenos arquivos de texto enviados pelo site ao computador do titular e que nele ficam
armazenados, com informações relacionadas à navegação do site.
Por meio dos cookies, pequenas quantidades de informação são armazenadas pelo navegador do titular para que
nosso servidor possa lê-las posteriormente. Podem ser armazenados, por exemplo, dados sobre o dispositivo
utilizado pelo titular, bem como seu local e horário de acesso ao site.
Os cookies não permitem que qualquer arquivo ou informação sejam extraídos do disco rígido do titular, não
sendo possível, ainda, que, por meio deles, se tenha acesso a informações pessoais que não tenham partido do
titular ou da forma como utiliza os recursos do site.
É importante ressaltar que nem todo cookie contém informações que permitem a identificação do titular, sendo
que determinados tipos de cookies podem ser empregados simplesmente para que o site seja carregado
corretamente ou para que suas funcionalidades funcionem do modo esperado.
As informações eventualmente armazenadas em cookies que permitam identificar um titular são consideradas
dados pessoais. Dessa forma, todas as regras previstas nesta Política de Privacidade também lhes são
aplicáveis.
Cookies do site
Os cookies do site são aqueles enviados ao computador ou dispositivo do titular e administrador exclusivamente
pelo site.
As informações coletadas por meio destes cookies são utilizadas para melhorar e personalizar a experiência do
titular, sendo que alguns cookies podem, por exemplo, ser utilizados para lembrar as preferências e escolhas do
titular, bem como para o oferecimento de conteúdo personalizado.
Cookies de terceiros
Alguns de nossos parceiros podem configurar cookies nos dispositivos dos titulares que acessam nosso site.
Estes cookies, em geral, visam possibilitar que nossos parceiros possam oferecer seu conteúdo e seus serviços
ao titular que acessa nosso site de forma personalizada, por meio da obtenção de dados de navegação extraídos
a partir de sua interação com o site.
Gestão dos cookies e configurações do navegador
O titular poderá se opor ao registro de cookies pelo site, bastando que desative esta opção no seu próprio
navegador ou aparelho.
A desativação dos cookies, no entanto, pode afetar a disponibilidade de algumas ferramentas e funcionalidades
do site, comprometendo seu correto e esperado funcionamento. Outra consequência possível é remoção das
preferências do titular que eventualmente tiverem sido salvas, prejudicando sua experiência.
A seguir, são disponibilizados alguns links para as páginas de ajuda e suporte dos navegadores mais utilizados,
que poderão ser acessadas pelo titular interessado em obter mais informações sobre a gestão de cookies em
seu navegador:

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari:
https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac
Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt-BR&hlrm=pt
Mozila Firefox:
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/ative-e-desative-os-cookies-que-os-sites-usam
Opera:
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Importa enfatizar que, ao desativar cookies, o usuário poderá impedir que alguns serviços da web funcionem
corretamente, afetando, parcial ou totalmente, a navegação no website.

( ) Eu autorizo o Centro Universitário Belas Artes a coletar meus dados pessoais para fins de comunicações
eletrônicas de ofertas e serviços (SMS, mensagens instantâneas, telefone, e-mail) de acordo com a Política de
Privacidade da instituição. Confirmo que sou maior de 18 anos.
( ) Sou menor de 18 anos e meu responsável legal autoriza o Centro Universitário Belas Artes a coletar meus
dados pessoais para fins de comunicações eletrônicas de ofertas e serviços (SMS, mensagens instantâneas,
telefone, e-mail) de acordo com a Política de Privacidade da instituição.
Link para a POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO CENTRO UNIVERSITÁRIO BELAS ARTES

