Cookies
Usamos cookies em nosso site para melhorar seu desempenho.
O que são cookies?
Cookies são pequenos arquivos de texto enviados para o seu computador (ou dispositivo
móvel) quando você visita um site pela primeira vez. Eles ajudam a identificar (seu
dispositivo) na próxima vez que você visitar o site, ajudam a preencher formulários com mais
rapidez e recomendam conteúdo específico com base nas informações de sua visita anterior
ao site. O termo cookies é usado para se referir a todos os arquivos que coletam informações
dessa forma.
Alguns cookies contêm informações pessoais, mas a maioria dos cookies não coleta
informações que possam ser usadas para identificar você especificamente, mas sim coletam
informações mais genéricas (localização, área geográfica, etc.).
Quais cookies o site www.quiz.atomforyou.com utiliza (incluindo todos os idiomas)?
Em termos gerais, nossos cookies têm três funções diferentes:
Cookies operacionais
Cookies deste tipo são usados para analisar como você usa nosso site para monitorar seus
indicadores de desempenho. Isso nos permite fornecer acesso de qualidade às páginas mais
populares.
Cookies funcionais
Esses cookies são usados para lembrar as preferências do usuário. Por exemplo, eles ajudam
você a economizar tempo no preenchimento de diferentes formulários, salvando suas
preferências.
Outros cookies
Certos cookies são usados para coletar estatísticas, monitorar o tráfego do site, melhorar a
funcionalidade da webpage e detectar o uso de bots (robôs). Coletamos estatísticas através de
"Yandex", "Metrica" e Google Analytics.
Informação adicional
Os cookies às vezes são usados por geradores de publicidade para mostrar anúncios aos
usuários com base em suas preferências. Se você reside na União Europeia e pretende obter
mais informações sobre a forma como os cookies são utilizados para esses fins, ou se optar
por não os receber, visite este site www.youronlinechoices.eu. Observe que se você optar por
desabilitar o uso de cookies, algumas áreas dos websites podem não funcionar como de
costume.
Para mais informações sobre o uso de cookies por pessoas jurídicas, você pode consultar em
www.allaboutcookies.org.
Se você tiver alguma dúvida sobre o uso de cookies, entre em contato conosco por e-mail:
info@atomforyou.com

