
DIRETIVA DE COOKIES 

 

Esta Diretiva consolida as práticas e orientações sobre o uso de cookies pelo 
Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV, entidade fechada de 
previdência complementar, em observância aos preceitos da Lei nº 13.709, de 14 
de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”), da Lei nº 
12.965, de 23 de abril de 2014 - Marco Civil da Internet, e às disposições 
contratuais e práticas relativas a proteção da privacidade, proteção dos dados 
pessoais e preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por 
meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo 
estímulo ao uso de boas práticas. 
 
Informações específicas sobre o tratamento de dados pessoais e níveis de 
privacidade adotados pelo INFRAPREV podem ser obtidos através da Política de 
Proteção de Dados Pessoais. 
 
Para funcionalidades do portal de usuários do INFRAPREV, o usuário declara que 
obteve as informações necessárias previstas neste documento, pelo que confere 
livre e expressa concordância com os termos aqui estipulados. Caso não esteja de 
acordo com estas diretivas, deverá descontinuar o seu acesso, ajustar as 
configurações de seu navegador para não permitir seu uso ou entrar em contato 
por meio do e-mail dpo@infraprev.org.br  
 
O QUE SÃO COOKIES? 
 
Cookies são pequenos arquivos de texto que são baixados pelo seu navegador ao 
entrar em nosso site, eles permitem o desempenho de algumas funcionalidades 
como descobrir a resolução da sua tela para ajustar a visualização do site, 
armazenar algumas preferências de navegação no site, dentre outras 
funcionalidades. 
 
QUAIS SÃO OS TIPOS DE COOKIES? 
 
Cookies podem ser divididos em cookies de sessão, que são armazenados durante 
o tempo que o navegador está aberto, que é deletado ao fechar, e cookies 
persistentes, que são cookies que mesmo após fechar o navegador, permanecem 
armazenados por um prazo de validade e após expirado são excluídos. 
 
Há também cookies primários, que são aqueles criados e utilizados pelo site e 
cookies de terceiros, que não foram criados para o site mas que são instalados 
para possibilitar o bom desempenho e funcionalidade do site. 

https://www.infraprev.org.br/Uploads/7efcbb8b-6ce4-4ad6-991c-5ff4ab841d59/Pol%C3%ADtica%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20de%20Dados%20Pessoais%20-%20Infraprev.pdf
https://www.infraprev.org.br/Uploads/7efcbb8b-6ce4-4ad6-991c-5ff4ab841d59/Pol%C3%ADtica%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20de%20Dados%20Pessoais%20-%20Infraprev.pdf


Ainda, há cookies obrigatórios, que são aqueles necessários para o 
funcionamento do site, utilizados para atividades como autenticação do usuário 
e segurança e cookies não obrigatórios, são aqueles cookies utilizados para 
promover funcionalidades como personalização, medir a audiência e para fins de 
publicidade.  
 
 
QUAIS TIPOS DE COOKIES UTILIZAMOS? 
 
Para o correto funcionamento do site, o INFRAPREV utiliza os seguintes cookies: 
 

• Cookies de sessão (obrigatório) 

• Cookies do Google Analytics (não obrigatório) 

• Cookies funcionais (obrigatório) 
 
 
COMO POSSO ADMINISTRAR MEUS COOKIES? 
 
Os cookies necessários para a correta funcionalidade do site não poderão ser 
bloqueados, pois iria afetar a sua experiência ao utilizar o nosso site, mas você 
também pode desativar o rastreio de cookies não obrigatórios diretamente nas 
configurações do seu navegador.  
 

Veja como administrar ou excluir cookies nos navegadores mais 

populares: 

 

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pt-

br/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-

cookies?ocid=IE10_about_cookies; 

 

• Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pt-

br/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies; 

 

• Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pt_BR; 

 

• Google 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt-br 

https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies?ocid=IE10_about_cookies
https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies?ocid=IE10_about_cookies
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https://support.microsoft.com/pt-br/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
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https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt-br


 

• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/limpe-cookies-e-

dados-de-sites-no-firefox; 

 

• Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies. 

 

Para gerenciar os cookies e a coleta de dados do Google Analytics, 

acesse: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ 

 

 

A presente versão desta Diretiva foi aprovada por Ana Lucia Esteves, Diretora 
Superintendente em exercício, em 19/05/2021. 

Alterações nesta Diretiva poderão ser efetuadas periodicamente sem prévia 
notificação.  
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