
 
 

Política de Cookies do Dashlane 
 

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 10 DE FEVEREIRO DE 2021 

Esta Política de Cookies é um complemento importante à Política de Privacidade e fornece informações 
adicionais sobre como processamos dados de usuários e de uso relacionados ao Site e Serviços. Todos os 
dados coletados usando cookies e tecnologias semelhantes estão sujeitos à Política de Privacidade. Os 
termos usados, mas não definidos nesta Política de Cookies, têm seus significados oferecidos na Política 
de Privacidade.  

1. GERAL 

a. Como muitos sites e serviços, usamos "cookies" para coletar certas informações. Cookies são 
pequenos arquivos de dados armazenados localmente no seu computador ou dispositivo móvel por 
um site. 

b. Quando acessar o Site pela primeira vez, você receberá uma mensagem informando que cookies e 
tecnologias semelhantes estão em uso. Ao continuar navegando no Site ou usando o Serviço, você 
concorda com o uso dessas tecnologias, conforme descrito abaixo. 

2. COMO USAMOS COOKIES 

a. Usamos cookies de sessão (que expiram após você fechar o navegador web) e cookies permanentes 
(que permanecem no seu dispositivo até que você os exclua) para fornecer uma experiência mais 
pessoal e interativa nos Serviços. 

b. Utilizamos duas categorias amplas de cookies: (i) cookies primários, que inserimos diretamente no 
seu dispositivo, usados somente por nós; e (ii) cookies de terceiros, que determinados provedores 
de serviços inserem em nossos Serviços, e podem ser usados por esses provedores para reconhecer 
seu computador ou dispositivo móvel quando você visita outros sites.   

3. COOKIES QUE USAMOS 

Tipo de Cookie Finalidade  

Cookies essenciais 
 
  

Esses cookies são essenciais para o bom funcionamento dos nossos 
Serviços. Eles permitem que você faça login na sua Conta, registre sua 
preferência de idioma e lembre quais recursos dos Serviços você ativou para 
que não tenha que inserir suas preferências novamente sempre que for usar 
os Serviços. Sem esses cookies, os Serviços não funcionarão corretamente 
ou não poderão ser fornecidos. As informações desses cookies não são 
compartilhadas com terceiros.  

Cookies analíticos 
(desempenho) 

Esses cookies são usados para coletar informações sobre tráfego em nosso 
Site e gerar Dados Agregados. Para isso, usamos Google Analytics, Adjust e 
Heap. Usamos essas informações para compilar relatórios e ajudar a 
melhorar o Site. Os cookies coletam informações de forma anônima, 
incluindo o número de visitantes do Site, de onde os visitantes vieram ao 
acessar o Site e as páginas que visitaram. Nossos acordos com provedores 
de dados analíticos permitem que eles usem os dados que fornecemos 
apenas para nos fornecer serviços. 

https://www.dashlane.com/privacy
https://www.dashlane.com/privacy
https://www.dashlane.com/privacy
https://www.dashlane.com/privacy
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Cookies de publicidade   Quando inserimos anúncios em sites de terceiros, geralmente incluímos um 
cookie em uma página específica do Site que rastreia em qual anúncio o 
usuário clicou para acessar o Site. O cookie é usado para gerar um 
identificador exclusivo para o usuário, permitindo rastrear o desempenho 
dos anúncios corretamente. As informações enviadas não incluem nada que 
seja Dados Pessoais para nós, mas que podem ser considerados Dados 
Pessoais para o destinatário.  

Não permitimos a inserção de anúncios em nosso Site ou Serviços. 

a. Desativação de cookies. Você pode usar a página de Preferências de Cookies para desativar cookies 
analíticos e de anunciantes em nosso Site. Normalmente, você pode remover ou rejeitar cookies de 
todos os sites que visita acessando as configurações do seu navegador. Para isso, siga as instruções 
fornecidas pelo seu navegador (normalmente localizadas em "configurações" ou "ferramentas"). 
Muitos navegadores estão definidos para aceitar cookies até que você altere suas configurações. 
Rejeitar cookies pode prejudicar (ou impedir) o funcionamento de determinados sites e serviços. 
Os links abaixo oferecem informações úteis para ajustar as preferências de cookies nos principais 
navegadores: 

• Microsoft Internet Explorer  

• Microsoft Edge 

• Google Chrome  

• Mozilla Firefox  

• Apple Safari  

Você também pode exercer opções de cookies de anunciantes nestes sites: 

• https://www.aboutads.info/choices/ 

• https://www.networkadvertising.org/choices/ 

• https://youronlinechoices.com/ 

  

https://www.dashlane.com/privacy/cookiepreferences
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://answers.microsoft.com/en-us/insider/forum/all/how-to-view-and-manage-cookies-in-microsoft-edge/67b3a495-554e-4f1d-995e-93d0ea6882a6
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://www.aboutads.info/choices/
https://www.networkadvertising.org/choices/
https://youronlinechoices.com/

