
 

Política de Cookies 

 

 

No iMart, cremos que temos a obrigação de promover a transparência em todos os 

nossos serviços, especialmente nos modelos em que coletamos e usamos seus 

dados. Justamente por isso redigimos uma Política para esclarecer a destinação dos 

dados coletados e utilizados em Cookies, ou ainda em tecnologias similares, todas 

com origem dos serviços fornecidos pelo iMart. A ideia é sempre promover uma 

interação entre nós, sendo esta pautada nos preceitos da boa-fé mútua.  

 

A presente Política de Cookies se destina a qualquer produto(s) ou serviço(s) ofertado 

pelo iMart, vinculado a ele ou que o integre por referência. Informações diversas sobre 

utilização, armazenamento e manutenção de seus dados pessoais em segurança, por 

obséquio consultar nossa Política de Privacidade. 

 

Para esclarecer a você, caro(a) usuário(a), o objeto central desta Política, veja as 

disposições seguintes mensuradas em tópicos organizados para sua fácil 

compreensão.  

 

O que são Cookies? 

Cookies são importantes ferramentas na prestação de serviços personalizados, pois 

possibilitam que uma página armazene e recupere informações sobre as navegações 

habituais de um usuário, ou ainda, do seu equipamento. As informações obtidas 

podem ser utilizadas para reconhecer o usuário e melhorar a qualidade do serviço 

ofertado pela plataforma. 

 

Na prática, os Cookies funcionam como pequenos arquivos da plataforma 

armazenados no terminal do usuário, seja por telefone celular, tablet, computador 

pessoal ou qualquer outro dispositivo. 



 

Quais Cookies são utilizados em nossos serviços? 

Basicamente, os Cookies utilizados em nossos serviços são classificados em 

diferentes tipos, executados sob dois critérios, sendo estes, finalidade e tempo de 

atividade. 

 

Inicialmente, verificamos diferentes tipos de Cookies, a depender de sua finalidade:  

 

● Cookies técnicos: utilizados para o funcionamento escorreito da plataforma; 

 

● Cookies de identificação: possibilitam aos visitantes a identificação e 

consequente disposição automática de dados pessoais incluídos em nossos 

arquivos, minimizando comunicações pessoais relevantes; 

 

● Cookies funcionais: imprescindíveis para ofertar os serviços solicitados pelos 

usuários da plataforma; 

 

● Cookies de publicidade: responsáveis por coletar informações sobre as 

preferências e escolhas dos usuários na plataforma, sendo direcionados para 

redes de anúncios, e após isso, mostram publicidades personalizadas em 

plataformas diversas; 

 

● Cookies sociais: relacionados às redes sociais, como por exemplo, 

Facebook, Twitter, Instagram e Google, fornecendo funcionalidades, 

permitindo e controlando a interação com widgets sociais na plataforma; 

 

● Cookies analíticos: disponibilizam a análise do comportamento de navegação 

dos visitantes da plataforma, registrando os conteúdos verificados por eles, 

assim como aquilo que lhe figure interessante. 



 

Por outro lado, a depender do tempo de atividade dos Cookies no tipo de navegador 

do usuário, há diferenciação entre Cookies de sessão e Cookies persistentes. Os 

Cookies de sessão correspondem àqueles utilizados enquanto o usuário está em 

período de navegação e são armazenados apenas durante esse tempo de conexão 

ao aplicativo, ou seja, mantendo informações relacionadas ao uso e acesso da página 

aberta. De outra forma, os Cookies denominados persistentes são aqueles 

armazenados mesmo quando o usuário finda sua navegação na página/plataforma. 

 

É notável que o iMart não se responsabiliza quanto à utilização de Cookies de 

terceiros, que podem continuar monitorando suas atividades mesmo após que você 

pare de executar nossos serviços, por isso é recomendável a exclusão de seu 

histórico de navegação de modo regular. 

 

Demonstração de nossos objetivos 

No iMart, estamos comprometidos em ofertar o melhor serviço possível, sempre 

zelando pelo nível de satisfatoriedade de nossos usuários. É por isso que utilizamos 

Cookies e outras tecnologias similares para os seguintes objetivos: 

 

● Desempenho, análise e pesquisa: Cookies e tecnologias similares nos 

auxiliam a adquirir mais informações sobre o desenvolvimento de nossos 

serviços e plug-ins em locais distintos. Nós, do iMart, e os demais provedores 

integrados à prestação de serviços utilizamos essas tecnologias para realizar 

estudos internos sobre os comportamentos, interesses e dados demográficos 

dos usuários, perfectibilizando nossas iniciativas comerciais e promocionais, 

personalizando sua apresentação, conteúdo e serviços, exibindo promoções 

ou publicidades com banners de interesse de nossos usuários; 

 

● Segurança: utilizamos Cookies e tecnologias similares para tornar seus 

contatos com nossos serviços mais seguros e céleres; 

 



● Personalização: utilizamos Cookies e tecnologias similares para personalizar 

sua experiência em nossos serviços;  

 

● Autenticação: utilizamos Cookies e tecnologias similares para reconhecê-lo 

quando você visita nossos Serviços; 

 

● Publicidade: os Cookies e as tecnologias similares nos auxiliam no processo 

de exibição de publicidade relevante de forma mais concisa, medindo o 

desempenho desses anúncios e obtendo maiores informações sobre o 

desempenho de nossos serviços e acessórios em diferentes locais; 

 

● Preferências: utilizamos essas tecnologias para facilitar e memorizar 

informações sobre o navegador ou a plataforma e suas respectivas 

preferências. 

 

 

A restrição da utilização de Cookies é possível? 

Sim. É possível restringir ou até mesmo excluir ou bloquear Cookies do iMart 

utilizando seu navegador, caso assim prossiga com a disposição de nossos serviços 

ou produtos. 

Embora a operação seja distinta em cada navegador, é possível gerenciar Cookies 

no navegador adotado para uso:  

 

- Google Chrome; 

- Mozilla Firefox; 

- Internet Explorer; 

- Safari. 

 



Atente-se de que a utilização de Cookies em nossa plataforma nos permite oferecer 

uma experiência melhor para você em nossos serviços, sendo que possíveis 

modificações na configuração dos Cookies não garante a correta operacionalização 

de nossas funcionalidades. 

 

Dúvidas e / ou consultas? 

No iMart, estaremos disponíveis para solucionar quaisquer dúvidas sobre como 

utilizamos os cookies que não estejam descritas nesta Política. 

 

Você pode entrar em contato: contato@meuimart.com e nós retornaremos. 

 

Atualizações constantes na Política de Cookies 

Objetivando a melhora de nossa plataforma, esta Política de Cookies pode sofrer 

alterações. Assim, aconselhamos que você visite este conteúdo sempre que possível 

para se manter atualizado (a). Na hipótese de atualizações relevantes, que preveem 

a necessidade de seu novo consentimento com o teor proposto, faremos as devidas 

publicações e o notificaremos posteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


