
  POLÍTICA DE COOKIES - FISIOCLUB 

 

O que são cookies? 

Os cookies são pequenos arquivos criados por sites que você visita e que são salvos no seu computador, por meio do 

navegador. Esses arquivos contêm informações que servem para identificar quem está visitando a página, seja para 

personalizar de acordo com o perfil ou para facilitar a navegação de várias páginas dentro do mesmo site. São 

informações que facilitam a navegação em vários sites na internet sem precisar, o tempo todo, configurar itens básicos, 

como o seu idioma de preferência, por exemplo. 

Conheça os tipos de cookies: 

1 - Cookies necessários/obrigatórios: O mínimo necessário para poder abrir a nossa página e você conseguir navegar 
e acessar as funcionalidades básicas do nosso site.   

2 - Cookies analíticos: Eles ajudam na coleta e análises das estatísticas geradas, nos permitindo saber quais páginas 

você acessou e quantas vezes, por exemplo.  

3 - Cookies de funcionalidade: Imagina você sempre ter que selecionar suas preferências em nosso site? Para poupar 

seu esforço, o cookie de funcionalidade já deixa salvo aquilo que você prefere para você não ter que sempre informar 

suas preferências ao acessar nossa página. 

4 - Cookies de publicidade: seu objetivo, como o próprio nome já diz, é coletar informações para te apresentar 

anúncios e personalizar as publicações que são exibidas para você. 

5 - Cookies de performance: São usados para entender e analisar os principais índices de desempenho do site, o que 

ajuda a fornecer uma melhor experiência para os visitantes. 

Menos é mais, esse é o nosso mantra aqui no Instituto Patrícia Lacombe! Por isso, coletamos somente os cookies 

necessários para o nosso site funcionar corretamente. Os demais cookies são com você... seus dados suas regras, você 

decide com qual cookie deseja navegar e personalizar sua própria navegação de acordo com as suas preferências. 

Posso desativar estes cookies?  

Exceto o cookie obrigatório, que é o mínimo necessário para poder abrir a nossa página, os demais você pode desativar 

(clicando no ícone no canto inferior esquerdo do site) e autorizar somente aqueles que você desejar.  

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 usuário que eventualmente tiverem sido salvas, prejudicando sua experiência. 
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Como eliminar todos os cookies do meu navegador? 

Na maioria dos navegadores, quando você digita "ctrl+shift+del" são apresentadas as opções para limpar diversos 

dados do navegador, incluindo os seus cookies. Se a opção de cookies não estiver marcada, você seleciona e clica em 

apagar. 

Se precisar de alguma ajuda ou ficar com dúvidas sobre a nossa política, você pode encaminhar para 

dpo@patricialacombe.com.br 

Para mais informações sobre como coletamos, usamos e compartilhamos suas informações pessoais, consulte nossa 

Política de Privacidade clicando aqui. 
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