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A WOLI respeita a privacidade dos seus dados e
valoriza o relacionamento que tem com você, que
acessa e/ou utiliza o nosso site e/ou serviços.

Como muitas empresas, usamos a tecnologia em nosso
site para coletar informações que nos ajudam a
melhorar sua experiência conosco. Desenvolvemos
esta Política de Cookies para que você possa entender
o que são cookies, que tipo de cookies nós usamos,
quais são as informações que coletamos usando
cookies e, para quais finalidades essas informações são
usadas. Para mais informações sobre como usamos,
armazenamos e mantemos seus dados pessoais
seguros, consulte nossa Política de Privacidade.

O que são Cookies?

Cookies são pequenos arquivos que transferimos para
o seu navegador (local em que se coloca o endereço
virtual para acessar páginas na internet), ou dispositivo
(como celular ou tablet) que nos permitem reconhecer
o seu navegador ou dispositivo, e saber como e
quando os sites, produtos e serviços da WOLI são
utilizados. Eles podem ser úteis para, por exemplo,
adequar o tamanho do site à sua tela, entender melhor
as suas preferências e lhe oferecer um serviço mais
eficiente.
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PLUGINS DE 
REDES SOCIAIS

Usamos cookies
para nos ajudar no
fornecimento de
alguns recursos
dentro de nossas
plataformas.

ANÁLISE E 
ESTATÍSTICA

AUTENTICAÇÃO

Usamos cookies e
tecnologias
semelhantes para
reconhecer você,
quando você acessa
nossos serviços. Essas
tecnologias nos ajudam
a exibir as informações
corretas e a
personalizar sua
experiência de acordo
com as suas
configurações,
facilitando o seu acesso
e a sua experiência na
navegação.

PUBLICIDADE

Utilizamos cookies
para melhorar sua
experiência em
nosso site,
identificar nosso
público. Isso nos
ajuda entender
melhor o perfil de
nossos visitantes e
ofertar nossos
produtos de forma
mais personalizada.

Plugins de redes
sociais: utilizamos
cookies e tecnologias
semelhantes para
habilitar plugins de
determinadas redes
sociais, quando você
escolhe acessar
nossos produtos e
serviços por meio
dessas redes.

Por que usamos Cookies?

Os cookies, neste site, são utilizados para permitir o seu
acesso, acompanharmos sua sessão ativa, identificar o
acesso de usuários distintos, para fins de otimização e,
para manter usuários conectados no site.
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Importante esclarecer que a WOLI não se
responsabiliza pelo uso de cookies de plataformas de
terceiros. Fique atento, pois os cookies instalados em
decorrência da sua interação com plataformas de
terceiros podem, eventualmente, continuar a
monitorar as suas atividades online mesmo depois da
sua interação com as plataformas, sendo
recomendável que você limpe seu histórico de
navegação regularmente, para se certificar de que seu
dispositivo utiliza apenas as tecnologias do seu
interesse.

Quais cookies são utilizados no site WOLI ?

Abaixo você encontrará os tipos de cookies que
utilizamos em nosso site, com suas respectivas
finalidades.

Cookies Essenciais: esses cookies são necessários para
permitir a movimentação do usuário em nosso site e
fornecer acesso a recursos como seu perfil, recursos
exclusivos para clientes e outras áreas seguras do site.
Esses cookies não coletam informações sobre você,
que poderiam ser usadas para fins de marketing. Esta
categoria de cookies não pode ser desativada.

Cookies Identificadores: são utilizados para identificar a
sessão do usuário no servidor. A sessão é uma área no
servidor que pode ser usada para armazenar o estado
da sessão entre as solicitações de http.
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Cookies de desempenho e funcionalidade: não são
essenciais, mas nos ajudam a personalizar,
disponibilizar recursos à sua experiência online com a
WOLI. Por exemplo, eles nos ajudam a lembrar de suas
preferências e evitar que você precise digitar
informações que você já forneceu (informações de
login, por exemplo). Também usamos esses cookies
identificar usuários únicos sem a necessidade de
realizar login, para aprimorarmos e personalizar nosso
site e nosso serviço. A exclusão desses tipos de cookies
poderá resultar em funcionalidade limitada ou não
funcionalidade do nosso serviço.

Cookies Publicidade: são utilizados para rastrear, de
forma anônima, visitantes que acessem o site, para fins
de publicidade. Nos permitem usar recursos de
publicidade, como públicos, conversões,
direcionamento e otimização. Nos ajudam a realizar
algumas ações, como exibir seus anúncios e listagens
de produtos gratuitas ou acompanhar o desempenho.
Para acompanhar vendas e outras conversões dos seus
anúncios e listagens gratuitas, ele adiciona um cookie
ao computador de uma pessoa quando ela clica em um
anúncio ou uma listagem.

Google Analytics: com a finalidade de análise de dados
e mensurações, nos ajuda a entender a sua interação
com nossos serviços, para criação de relatórios com
base em estatísticas de utilização do site sem
identificação pessoal.
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Como posso remover ou bloquear os cookies?

Se você quiser saber quais cookies estão instalados no
seu dispositivo, ou se deseja excluí-los ou restringi-los,
você pode utilizar as configurações do seu navegador
para isso. Você encontrará mais explicações sobre
como proceder clicando nos links abaixo. Para
encontrar informações relacionadas a outros
navegadores, visite o site do desenvolvedor do
navegador:

Você também poderá acessar as configurações de
anúncios do Facebook e atualizar suas preferências a
qualquer momento.
Ainda poderá desativar recursos de publicidade como
Google Analytics através do navegador de desativação
do Google Analytics.

Lembre-se que o uso de cookies nos permite te
oferecer uma melhor experiência em nosso site,
produtos e serviços. Se você bloquear cookies em
nossos produtos ou decidir não permitir o
funcionamento de alguns deles, não temos como
garantir o correto funcionamento de todas as
funcionalidades de nosso site e, talvez, você não
consiga acessar determinadas áreas de nossos
produtos.
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Firefox Internet Explorer

Chrome

Safari Microsoft Edge

https://pt-br.facebook.com/help/568137493302217
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/limpe-cookies-e-dados-de-sites-no-firefox
https://support.microsoft.com/pt-br/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=pt-BR
https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/pt-br/microsoft-edge/excluir-cookies-no-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
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Alterações na Política de Cookies

Como estamos sempre buscando melhorar nossos
serviços, esta Política de Cookies pode passar por
atualizações para refletir as melhorias realizadas. Desta
forma, recomendamos a visita periódica desta página
para que você tenha conhecimento sobre as
modificações efetivadas.

Caso sejam feitas alterações relevantes que necessitem
de um novo consentimento seu, iremos publicar uma
atualização e solicitar um novo consentimento.

Esperamos que essas informações tenham ajudado
você!
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