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A BSM faz uso de cookies e de recursos similares que permitem averiguar como
o Usuário utiliza seu site. Em virtude disso, a BSM desenvolveu esta Política de
Cookies (“Política de Cookies”).

1. DEFINIÇÃO DE COOKIES

Cookies são arquivos ou informações que podem ser armazenadas no
computador do Usuário que navega através da internet e que, em particular,
contém um número que permite identificar univocamente o computador do
Usuário, ainda que mude de localização ou de endereço de IP.
São instalados durante a navegação por internet, quer pelos sites visitados pelo
Usuário, quer por terceiros que se relacionam com o site, e permitem a esse
conhecer sua atividade no mesmo site ou em outros com os quais se relaciona.
Por exemplo: o lugar de onde acessa, o tempo de conexão, o dispositivo de onde
acessa, o sistema operativo e o navegador utilizados, os sites mais visitados, o
número de cliques realizados e de dados relativos ao comportamento do Usuário
em internet.
2. FINALIDADE DO USO DE COOKIES PELA BSM

Com o propósito de otimizar a nossa Plataforma, as informações geradas pelos
cookies são transmitidas aos nossos servidores e armazenadas. Durante esse
processo, seu endereço de IP será imediatamente anonimizado de modo a não
ser possível identificá-lo, direta ou indiretamente. Suas informações geradas
pelos cookies acerca do uso da nossa Plataforma não serão compartilhadas com
terceiros.
Os cookies são utilizados para tornar a nossa Plataforma mais fácil de ser usada,
de modo a melhor atender aos interesses e necessidades do Usuário. Assim, a
utilização dos cookies é importante na medida em que esses leem e executam
arquivos que permitem reconhecer o Usuário e lembrar de informações que irão
indicar à BSM a forma de tornar a utilização da Plataforma mais conveniente,
com base nos acessos e usos de seus Usuários (por exemplo, lembrar as suas
configurações de preferência).
Podem também ser igualmente usados para ajudar a acelerar atividades e
experiências futuras dos Usuários na nossa Plataforma.
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A BSM ainda pode usar cookies para compilar estatísticas anônimas e
agregadas, que possibilitem compreender a forma como os Usuários utilizam a
Plataforma, o que pode vir a melhorar sua estrutura e conteúdo.
Cookies, assim como pixels de rastreamento e outros dispositivos semelhantes,
também possibilitam à BSM coletar informações sobre a atividade online do
Usuário (por exemplo, sites e páginas visitadas) com o propósito de exibir
anúncios e serviços online relevantes.
Por fim, a BSM envia publicidade personalizada de acordo com os interesses do
Usuário em cooperação com redes de publicidade, fornecedores de veiculação
de anúncios e serviços similares.
A Plataforma é acessível sem necessidade de que os cookies estejam ativados,
apesar de a desativação poder impedir seu correto funcionamento. O Usuário
pode impedir o uso de cookies por meio das configurações de seu navegador. A
depender do navegador utilizado e da ferramenta de rastreamento, o Usuário
pode instalar algum plug-in no navegador para impedir o rastreamento.
Demais informações sobre como tratamos dados pessoais do Usuário estão
previstas na nossa Declaração de Proteção de Dados Pessoais.
3. TIPOS DE COOKIES
Dois tipos de cookies podem ser utilizados nos ambientes virtuais da BSM –
“cookies de sessão” e “cookies persistentes”.
(i)

Cookies de sessão: São cookies temporários que permanecerão no
dispositivo do Usuário até que ele saia da Plataforma;

(ii)

Cookies persistentes: São cookies que permanecem em seu dispositivo
até que sejam excluídos (o tempo que o cookie permanecerá em seu
dispositivo dependerá da duração do “tempo de vida” do cookie específico
e das configurações de seu navegador);
4.

COOKIES UTILIZADOS NA PLATAFORMA

Tipos de
Cookies
Necessário

Finalidade

Risco do Opt-Out

Risco de
Identificação

Esses cookies são
Caso não aceite
essenciais para que a
Esses cookies não
esses cookies, isso
Plataforma carregue
identificam o Usuário.
pode afetar o
corretamente.
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Tipos de
Cookies

Finalidade

Permitem a
navegação em
nossos sites e o uso
de nossas funções.
Os exemplos incluem
lembrar ações
anteriores (por
exemplo, textos
inseridos) quando o
Usuário volta a
navegar em uma
página em uma
mesma sessão.
Esses cookies nos
ajudam a entender
como os usuários
interagem com a
Plataforma,
fornecendo
informações sobre as
áreas visitadas, o
Desempenho tempo de visita à
Plataforma e
quaisquer problemas
encontrados, como
mensagens de erro.
Isso nos ajuda a
melhorar o
desempenho de
nossos sites.
Esses cookies
permitem que nossos
sites se lembrem das
suas escolhas (como
seu nome de usuário,
idioma ou região
onde se encontra)
para proporcionar
experiência virtual
mais personalizada.
Eles também
permitem que os
Funcionalidade
visitantes assistam a
vídeos, joguem ou
utilizem ferramentas
sociais, como blogs,

Risco de
Identificação

Risco do Opt-Out
desempenho da
Plataforma.

N/A

Esses cookies não
identificam o Usuário.
Todos os dados são
coletados e
agregados
anonimamente.

Esses cookies
coletam informações
que o Usuário tenha
fornecido e que
Não aceitar esses podem identificá-lo,
cookies pode afetar como seu nome de
o desempenho e a usuário e foto de
funcionalidade da perfil. Nós sempre
Plataforma e pode seremos
restringir o acesso transparentes em
a conteúdo da
relação às
Plataforma.
informações que
coletamos, o que
fazemos com elas e
com quem as
compartilhamos,
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Tipos de
Cookies

Publicidade

salas de bate papo e
fóruns.

Risco de
Identificação
conforme o previsto
na nossa Declaração
de Proteção de
Dados Pessoais

Esses cookies são
utilizados para
fornecer conteúdo
mais relevante para o
Usuário. Podem ser
utilizados para
apresentar
publicidade mais
direcionada ou para
limitar o número de
vezes que o Usuário
vê algum anúncio.
Também nos ajudam
N/A
a medir eficácia de
campanha publicitária
em sites da BSM e
em outros sites.
Podemos usar esses
cookies para lembrar
sites que o Usuário
visitou e podemos
compartilhar essas
informações com
terceiros, incluindo
publicitários ou
nossas agências.

A maioria desses
cookies rastreiam
consumidores
através de seus
endereços de IP,
portanto, podem
coletar informações
que os identificam.

Finalidade

Risco do Opt-Out

A maioria dos navegadores permite certo controle em relação a maioria dos
cookies a partir de suas configurações. Para saber mais sobre cookies, inclusive
para verificar quais cookies foram inseridos, como geri-los e deletá-los, visite
http://www.allaboutcookies.org.
5.

COOKIES DE TERCEIROS

Trabalhamos com parceiros que podem configurar cookies no dispositivo do
Usuário quando o Usuário visita a Plataforma da BSM para permitir que tais
cookies executem os serviços que estão fornecendo.
Quando o Usuário visita a Plataforma, o Usuário pode receber cookies de sites
e de domínios de terceiros. A BSM se empenha para identificar esses cookies
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antes que sejam utilizados pelo Usuário, para que esse decida se quer ou não
os aceitar. Mais informações sobre esses cookies podem ser encontradas nos
sites relevantes de tais terceiros.
6. COMO POSSO CONTROLAR OU EXCLUIR COOKIES?
A maioria dos navegadores de Internet são configurados para aceitar cookies
automaticamente. O Usuário pode alterar as configurações dos navegadores
para bloquear cookies ou pata alertá-lo quando algum cookie estiver sendo
enviado a seu dispositivo. Existem várias formas de gerenciar cookies.
Recomendamos que o Usuário consulte as instruções de seu navegador ou a
seção de ajuda para saber mais sobre como ajustar ou alterar as configurações
de seu navegador.
Caso o Usuário use dispositivos diferentes para visualizar e acessar a Plataforma
(por exemplo, computador, smartphone, tablet, entre outros) deve garantir que
cada navegador de cada dispositivo está ajustado para atender suas
preferências quanto aos cookies.
Contudo, o Usuário reconhece que, ao desabilitar os cookies que utilizamos em
nossa Plataforma, pode haver impacto e/ou limitação de experiência na
navegação.
7. “DO NOT TRACK”
“Do Not Track” é uma configuração opcional de navegação que permite que os
Usuários desativem rastreamento por sites não visitados, incluindo serviços de
análise estatística, redes de publicidade e plataformas sociais. O Usuário pode
ajustar as configurações de seu navegador e optar pelo “Do Not Track”. Ao fazêlo, sempre que acessar um site o “Do Not Track” irá enviar uma solicitação que
impedirá o rastreamento de suas atividades.
8. DADOS PESSOAIS COLETADOS
a) Dados Cadastrais: Se o Usuário acessar nossa Plataforma por meio de
Credenciais de Acesso enviadas preliminarmente por nós, coletaremos os
dados mencionados na nossa Declaração de Proteção de Dados
Pessoais.
b) Dados de IP: O acesso ao seu endereço IP de sua conexão é viabilizado
exclusivamente para prevenir ataques que poderiam afetar
negativamente o funcionamento de nossos canais (invasões, vírus,
ataques de denegação de serviço, envio de spam).
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