POLÍTICA DE COOKIES
O que é um cookie?
Um "Cookie" é um pequeno arquivo que pode ser armazenado no computador,
notebook, tablet, smartphone ou qualquer outro dispositivo do usuário com
informações sobre a navegação.
O conjunto de "cookies" dos nossos usuários é utilizado para melhoria e qualidade do
programa na web, o que nos permite identificar as páginas úteis e quais são as que
merecem aperfeiçoamento. Por isso, ao contrário do que se possa pensar, os
cookies não prejudicam o seu equipamento, na verdade, a sua ativação, como dito
anteriormente, ajuda o EDUX a identificar e resolver os erros.
Quais os tipos de Cookies utilizados pela página web?
O EDUX utiliza os seguintes tipos de Cookies no site www.edux.tv.br, os quais, para
melhor entendimento, estão classificados e acompanhados de definição e finalidade:
Segundo a entidade que as administra:


Cookies de terceiros: são aqueles enviados ao seu equipamento a
partir de um equipamento ou domínio que não é administrado por nós, mas
por outra entidade colaboradora. Como, por exemplo, as usadas por redes
sociais, ou por conteúdos externos como Google Maps e Google Analytics.


Cookies de personalização: são aqueles que permitem que você
acesse o serviço com características predefinidas em função de uma série
de critérios, como, por exemplo, o idioma, o tipo de navegador através do
qual se acessa o serviço, a configuração regional de onde se acessa o
serviço, etc.
Como eliminar os cookies?
É possível bloquear ou eliminar os Cookies instalados no equipamento através da
configuração das opções do navegador instalado no computador, seja ele Chrome,
Explorer, Firefox, Safári e/ou Opera.
Responsabilidades do Usuário
O Usuário aceita expressamente, através da utilização deste Site, o tratamento
das informações obtidas; reconhecendo que tem conhecimento de que pode
recusar o tratamento das informações ou dados, mediante a recusa dos Cookies
bastando, para tanto, realizar a configuração pertinente no navegador de sua
utilização. Desta forma, ao dar este tipo de tratamento de bloqueio de Cookies em
seu navegador pode acarretar ao usuário a impossibilidade de uso integral de todas
as funcionalidades que o EDUX proporciona em seu site.
Uma vez lidas todas as informações aqui dispostas e continuando o usuário a sua
navegação no site www.edux.tv.br, fica este previamente avisado que a continuidade
desta utilização sem que tenha tomado as devidas precauções de personalização do
seu navegador visando impossibilitar a instalação dos Cookies utilizadas pelo EDUX,
nos termos incluídos no artigo 22.2 da Lei 34/2002 de 11 de Julho, de Serviços da
Sociedade da Informação e Comércio Eletrônico, segundo a redação do mesmo
dada pelo RD 13/2012 de 30 de março, estará dando o seu consentimento para o
emprego dos mecanismos supra citados.

