
POLÍTICA DE COOKIES 

 

Bem-vindo ao domínio www.sumabrasil.com.br, administrado por SUMA Brasil - Serviços Urbanos e Meio 

Ambiente S.A. (“SUMA Brasil”). Apresentamos, abaixo, nossa Política de Privacidade (“Política”), por meio da qual 

esclarecemos, com transparência, a forma como usamos cookies em nossos sites e plataforma. 

Como a maioria dos grandes sites, para que o nosso site possa funcionar corretamente, instalamos pontualmente 

no seu computador ou dispositivo móvel pequenos ficheiros denominados cookies. 

O QUE SÃO COOKIES? 

Um cookie é um pequeno ficheiro de texto que um site instala no seu computador ou dispositivo móvel quando o 

visita. Estes ficheiros permitem que, durante um certo período de tempo, o site “lembre” das suas ações e 

preferências, nomeadamente do nome de utilizador, da língua escolhida, do tamanho dos caracteres e de outras 

definições de visualização. É por isso que quando percorre as páginas de um site ou regressa a um site que já 

visitou não tem, em princípio, de voltar a indicar as suas preferências. 

COMO UTILIZAMOS OS COOKIES? 

Apresentamos a seguir os tipos de cookies que poderão estar presentes em nosso ambiente digital: 

Cookies estritamente necessários: permitem que os utilizadores naveguem no site e utilizem as suas aplicações, 

bem como acessem a áreas seguras do site, que exijam o fornecimento de login e senha. Sem estes cookies, os 

serviços que tenha requerido não podem ser prestados; 

Cookies analíticos: utilizados para efeitos de criação e análise de estatísticas, no sentido de melhorar o 

funcionamento deste site; 

Cookies de funcionalidade: guardam as preferências do utilizador relativamente à utilização do site, de forma que 

não seja necessário voltar a configurar o site cada vez que o visita. 

Este site não recorre à utilização de Targeting Cookies para promover publicidade direcionada aos nossos 

visitantes. 

 

COMO CONTROLAR OS COOKIES 

Você poderá alterar as configurações dos nossos sites e plataforma para bloquear o uso de Cookies. Para tanto, 

consulte as instruções do seu navegador. Caso Você utilize dispositivos diferentes para acessar a Plataforma (por 

exemplo, computador, smartphone, tablet, etc.), deverá se assegurar de que cada navegador de cada dispositivo 

está ajustado para atender suas preferências quanto aos Cookies.   

Ainda, Você pode controlar e/ou apagar os cookies que desejar, gerenciando de forma mais personalizada o uso 

dos cookies pelos sites e plataforma. Para mais informações, consulte aboutcookies.org. 

Se Você apagar todos os cookies já instalados no seu computador ou dispositivo móvel, ou ativar uma opção 

disponível na maioria dos programas de navegação que impede a sua instalação, poderá ter de configurar 

manualmente algumas preferências sempre que visitar o site e corre o risco de desativar determinados serviços 

e funcionalidades. 

Assim, ao desabilitar determinados cookies, sua experiência será impactada e Você poderá ficar impedido de 

visitar certas áreas do nosso ambiente que precisem de cookies de autenticação, por exemplo. 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

Toda e qualquer informação coletada por meio de cookies em nossos ambientes digitais será tratada nos termos 

de nossa Política de Privacidade (disponível aqui), e serão processas e armazenadas segundo medidas de 

segurança, técnicas e administrativas, compatíveis. 

INFORMAÇÃO ADICIONAL 

Caso deseje, poderá apresentar dúvidas e solicitar informações pormenorizadas sobre privacidade e tratamento 

de dados pessoais, para o e-mail dpo@sumabrasil.com.br. 

A política de privacidade do Grupo SUMA, o qual a empresa SUMA Brasil encontra-se inserida, pode ser objeto 

de alterações a qualquer momento. Neste caso, as alterações serão devidamente anunciadas e divulgadas no 

respetivo site. 


