Proteção de dados e Aviso de privacidade

O FONIF respeita as preferências relacionadas ao processamento dos
seus dados pessoais. A seguinte política de privacidade foi criada
considerando as diferentes formas por meio das quais o FONIF coleta seus
dados pessoais.
O FONIF, respeita suas preferências concernentes ao tratamento dos dados
pessoais que coletamos. Esta Política ("Política") explica como processamos
seus dados pessoais, como você pode controlar o uso e exercer seus direitos
de privacidade. Ela também descreve nossas práticas em relação às
informações coletadas dos diferentes sites do FONIF que vinculam ou
mencionam esta Política (como, p. ex., nossos sites, computador ou aplicativos
de software de celular, páginas de mídia social e mensagens de e-mail no
formato HTML), bem como por meio de vendas e atividades de marketing offline (coletivamente, "Canais de informação").
Os Canais de informação podem fornecer links ou a possibilidade de conexão a
outros sites do FONIF, serviços, redes sociais ou aplicativos. Clicar nesses
links ou permitir a conexão possibilitará a coleta e o compartilhamento das suas
informações por terceiros. Sites e serviços de terceiros além do nosso controle.
Recomendamos que você consulte as politicas de privacidade e os termos de
uso de sites ou serviços que não pertencem ao FONIF, antes de fornecer a
eles seus dados pessoais.
Para esclarecimento ou dúvidas sobre o processamento dos seus dados
pessoais, entre em contato conosco por meio dos dados de contato constantes
na parte inferior deste Aviso.
Como entrar em contato conosco
Em caso de dúvidas ou comentários referentes ao presente Aviso, ou para
questões relacionadas ao processamento dos seus dados pessoais, entre em
contato conosco da seguinte forma:
Através dos formulários de contato ou pelos e-mails divulgados no próprio site.

O FONIF respeita as suas preocupações com a proteção de dados pessoais e
valorizam nosso relacionamento com você. Esta Política de Privacidade,
Cookies e Proteção de Dados (a "Política") aplica-se, exclusivamente, aos
dados pessoais recolhidos por meio dos sites do FONIF, páginas da web,
portais, recursos interativos, aplicativos, linhas de atendimento por telefone,
widgets, blogs e respectivos conteúdos, além do Twitter, Facebook ou outros
sites de redes sociais, e seus respectivos conteúdos (coletivamente, os
"Sites"), acessados via computador, dispositivo móvel, tecnologia ou outro
dispositivo (coletivamente, “Dispositivo").
Esta Política descreve os tipos de dados pessoais que recolhemos por meio
dos Sites e como esses dados pessoais podem ser utilizados e/ou com quem
podem ser compartilhados. Esta Política também descreve a maneira como
você pode entrar em contato conosco para atualizar suas informações de

contato, acesso e controlar o uso dos dados pessoais que coletamos em
relação às nossas comunicações, ou obter respostas para perguntas que você
possa ter sobre nossas práticas de privacidade nesses Sites. Leia atentamente
esta Política, pois, ao usar os Sites, você reconhece que compreende e
concorda com os termos desta Política. Além disso, consulte os Termos& e
Condições que regem o uso dos Sites e do conteúdo que você enviar a eles.
I.
Cookies
Como muitas empresas e entidades, o FONIF utiliza "cookies" e ferramentas
semelhantes nos Sites para aumentar o desempenho e melhorar a experiência
do usuário.

O que são Cookies?
São informações no formato chave-valor que ficam temporariamente
armazenadas no seu browser. A sua principal função é permitir que o site
forneça conteúdo personalizado. Para isso, cada usuário precisa ser
identificado individualmente. Por exemplo, quando você se loga em uma área
restrita do site, cookies de sessão precisam ser utilizados para identifica-lo
como um usuário já autenticado, evitando assim que você necessite entrar com
suas credenciais novamente a cada mudança de página. Quando você realiza
o log-out, estes cookies normalmente desaparecem, a não ser que você
explicitamente solicite que o seu login seja lembrado. Neste caso, o seu
browser armazenará um cookie de longa duração que irá conter um código
alfanumérico de identificação, conhecido apenas pelo site que o emitiu. Tudo
isto ocorre nos bastidores, sem que o usuário precise interferir.

Para que utilizamos os cookies?
O FONIF pode colocar cookies em seu browser para fins de segurança, para
nos dizer se você já visitou os sites anteriormente, para lembrar suas
preferências de idioma, se você é novo visitante ou para facilitar a navegação
pelo site, e para personalizar a sua experiência ao visitar nossos sites. Os
cookies nos permitem coletar informações técnicas e de navegação, como o
tipo de navegador, o tempo gasto nos nossos sites e as páginas visitadas. Os
cookies também nos permitem selecionar quais dos nossos anúncios ou
ofertas são mais atraentes para você e os exibem quando você visita os Sites.
Os cookies podem melhorar a sua experiência on-line, ao salvar suas
preferências enquanto você visita um site específico. Em geral, os cookies nos
ajudam a oferecer a você um Site melhor, pois nos permite monitorar as
páginas que você considera útil ou não. O cookie não nos dá acesso ao seu
dispositivo ou a informações sobre você, exceto aos dados que você escolher
compartilhar conosco. Todos os navegadores possuem a funcionalidade de
apagar os cookies, caso o usuário deseje.
.
Quais os tipos de cookies que utilizamos?

Em geral, os cookies utilizados nos Sites podem ser divididos de acordo com
as seguintes categorias:
•

Cookies de sessão

Esses cookies são usados “na sessão”, a cada vez que você visita e expiram em
seguida, quando você deixa um site ou logo depois: não são armazenados no
seu browser permanentemente, não contêm dados pessoais e ajudam a
minimizar a necessidade de transferir dados pessoais pela internet. Esses
cookies podem ser excluídos ou você pode se recusar a permitir o uso, mas isso
poderá até mesmo anular determinadas funcionalidades do Site. Os cookies
também podem registrar o horário do seu acesso.
•

Cookies de rastreamento
Estes cookies permitem o reconhecimento de visitantes que retornam aos
nossos sites. Ao combinar um identificador anônimo gerado aleatoriamente, o
cookie de rastreamento mantém o controle sobre o local de onde veio o usuário
dos nossos Sites, o mecanismo de busca que pode ter usado, o link em que
clicou, a senha usada e sua localização geográfica ao acessar um site. Ao
monitorar esses dados, podemos fazer melhorias em nossos Sites.

•

Cookies persistentes
Este tipo de cookie é salvo no seu dispositivo por um período fixo (às vezes,
por algumas horas, outras, por um ano ou mais) e não é excluído ao encerrar
o navegador. Os cookies persistentes são utilizados quando precisamos
lembrar quem você é por mais de uma sessão de navegação. Por exemplo,
esse tipo de cookie pode ser usado para armazenar preferências, para que
sejam lembradas em uma próxima visita ao site.

•

Cookies analíticos ou de desempenho
Cookies de desempenho são usados para analisar a forma como os Sites
são usados e para monitorar seu desempenho, o que nos permite melhorar a
sua experiência no uso dos Sites. Esses cookies ajudam-nos a adaptar o
conteúdo dos Sites para refletir o que os usuários consideram mais
interessante e identificar quando surgem problemas técnicos com os Sites.
Também podemos usar esses dados para compilar relatórios que nos
ajudam a analisar como os Sites são utilizados, quais são os problemas mais
comuns e como podemos melhorar os Sites.
Os cookies podem ser bloqueados?
Você pode optar por aceitar ou recusar cookies. A maioria dos navegadores
aceita cookies automaticamente, mas você pode modificar a configuração do
navegador para recusar cookies, se preferir. Se você preferir não aceitar
cookies, a maioria dos navegadores permite a você: (i) alterar as configurações
do navegador para notificá-lo quando receber um cookie, assim você poderá

escolher se deseja ou não o aceitar, (ii) desativar os cookies existentes ou (iii)
definir o seu navegador para rejeitar cookies automaticamente. No entanto,
lembre-se de que se você desativar ou rejeitar cookies, alguns recursos e
serviços nos nossos Sites podem não funcionar corretamente, pois podemos
não reconhece-lo e não associá-lo à(s) sua(s) conta(s) Fonif. Além disso, as
ofertas que exibimos quando nos visita podem não ser tão relevantes para
você ou não adaptadas aos seus interesses.

II. Política &de Privacidade e Proteção de Dados

1. INFORMAÇÕES COLETADAS EM NOSSOS SITES

Informações fornecidas por você
Geralmente, você pode visitar os Sites sem fornecer dados pessoais, salvo
indicação em contrário nos próprios Sites. Contudo, há circunstâncias em que
você pode ser convidado ou optar por fornecer dados pessoais que podem ser
usados para contatá-lo ou identificá-lo pessoalmente (como seu nome,
endereço residencial, número de telefone, dados de cartão de crédito ou
endereço de e-mail (“Dados pessoais "), por meio dos Sites. Por exemplo, o
FONIF pode coletar dados pessoais quando você se cadastra nos Sites,
solicita informações, adquire produtos ou serviços, fornece produtos ou
serviços, envia um currículo, comenta ou participa de alguma promoção,
pesquisa ou outro recurso dos Sites, ou ao se comunicar ou interagir conosco.
Os Sites também podem pedir para que você forneça outros dados pessoais a
seu respeito, como dados demográficos (sexo, CEP, idade etc.) ou
determinadas informações sobre as suas preferências, uso do produto e
interesses. Se combinarmos dados demográficos ou outros dados que
coletamos sobre você aos seus dados pessoais, nós trataremos as
informações combinadas como dados pessoais de acordo com as leis
aplicáveis, sujeitos à sua inclusão prévia, se e quando exigido pelas leis
vigentes. Se você não deseja que seus dados pessoais sejam processados por
nós, não os envie ou, a qualquer momento, solicite sua exclusão.

Dados coletados automaticamente
Sempre que você visitar ou interagir com os Sites, o FONIF pode usar uma
variedade de tecnologias que coletam, automática ou passivamente, as
informações sobre a forma como os Sites são acessados e utilizados ("dados
de uso"). Os dados de uso podem incluir, em parte, o tipo de navegador,
sistema operacional, a página servida, o tempo, quantos usuários visitaram os
Sites e as visualizações de páginas anteriores. Os dados de uso são dados
estatísticos que nos fornecem informações sobre o uso dos Sites, como
quantas pessoas visitam uma página específica nos Sites, quanto tempo
permanecem nessa página e em quais hiperlinks, se houver, podem "clicar”.

Este uso de dados nos ajuda a manter os Sites atualizados e interessantes
para os nossos visitantes, e a adequar o conteúdo aos interesses do visitante.
Os dados de uso, geralmente, não são identificáveis, mas se o FONIF os
associa a você como pessoa específica e identificável, o FONIF tratará desses
dados
como
dados
pessoais.
No decorrer da coleta de dados de uso, a FONIF também pode coletar seu
endereço IP ou outro identificador único (“Device Identifier") para o dispositivo
automaticamente. Device Identifier é um número atribuído ao seu dispositivo
automaticamente, quando você acessa um site ou seus servidores, e os
nossos computadores identificam o seu dispositivo pelo seu Device Identifier.
Quando você visita os Sites, podemos ver o seu Device Identifier. Usamos
esses dados para determinar a localização física geral do seu dispositivo e
entender de quais regiões do mundo provém os visitantes aos Sites. Também
podemos usar os seus dados pessoais para melhorar os Sites.

As tecnologias utilizadas nos Sites para a coleta de dados de uso, inclusive
Device Identifiers, podem incluir cookies.

2. COMO UTILIZAMOS AS INFORMAÇÕES COLETADAS
O FONIF utiliza os dados pessoais e dados de uso que coletamos por meio dos
Sites para uma variedade de fins comerciais, inclusive, por exemplo, para:
responder às suas perguntas e pedidos; fornecer-lhe acesso a determinadas
áreas e recursos dos Sites; verificar a sua identidade; comunicar-se com você
sobre a sua conta e atividades nos Sites e, a nosso critério, mudar qualquer
política do FONIF; ajustar conteúdo, anúncios e ofertas fornecidas, enviar
amostras, brindes, produtos e informações; processar pagamento por produtos
ou serviços que você adquiriu; processar pagamento por produtos ou serviços
que você vender ao FONIF; melhorar os Sites; desenvolver novos produtos e
serviços; processar aplicações e transações; e para fins de divulgação quando
você fornece seus dados pessoais ou, de outra forma, com o seu
consentimento.
3. INFORMAÇÕES QUE COMPARTILHAMOS
Não forneceremos seus dados pessoais a terceiros sem o seu consentimento
específico, exceto conforme descrito nesta Política. Podemos compartilhar
dados não pessoais, tais como estatísticas agregadas do usuário, dados
demográficos e dados de uso com terceiros. Podemos também compartilhar
seus dados pessoais nas seguintes circunstâncias: a terceiros que prestam
serviços em nosso nome. A fim de atender aos seus pedidos, para
disponibilizar diversos recursos, serviços e materiais a você por meio dos Sites,
e para responder às suas perguntas, podemos compartilhar seus dados
pessoais ou dados de uso com terceiros que desempenham funções em nosso
nome (ou em nome dos nossos parceiros de negócios), como empresas ou
indivíduos que: hospedam ou operam nossos Sites; analisam dados; fornecem
atendimento ao cliente; enviam por correio amostras de produtos ou gerenciam

pagamentos; anunciantes; patrocinadores ou terceiros que participam ou
administram nossas promoções e fornecem assistência de marketing ou
promocional. Ao compartilhar seus dados pessoais com terceiros, o FONIF
exige a proteção e o uso dos seus dados pessoais de forma consistente com
esta Política.

Consentimento para compartilhar seus dados pessoais
.
Enquanto em nossos Sites, você terá a oportunidade de optar por receber
informações e/ou ofertas de marketing enviadas por nós ou outro, ou concordar
com o compartilhamento de seus dados pessoais com terceiros. Se você
concordar em compartilhar seus dados pessoais, eles serão divulgados a
terceiros e os dados pessoais que você divulgar estarão sujeitos à política de
privacidade desse terceiro.

4.
INFORMAÇÕES
QUE
RECEBEMOS
DE
TERCEIROS
O FONIF pode receber seus dados pessoais ou dados de uso de terceiros. Por
exemplo, se você estiver em outro site e optar por ser contatado pelo FONIF,
esse site transmitirá o seu endereço de e-mail e outros dados pessoais para
nós, para que possamos entrar em contato com você conforme solicitado. Você
também pode optar por participar de um aplicativo ou recurso de terceiros,
como em uma das nossas páginas no Twitter ou Facebook, ou de um aplicativo
ou recurso semelhante em um site de terceiros, por meio do qual você nos
permitirá coletar e compartilhar (ou o terceiro, a coletar e compartilhar)
informações sobre você, inclusive dados pessoais.

Podemos também complementar os dados pessoais que coletamos sobre você
por meio dos Sites com outros dados de terceiros, a fim de aumentar a nossa
capacidade de atendê-lo, personalizar o nosso conteúdo para você e oferecer
oportunidades para a compra de produtos ou serviços que acreditamos ser do
seu interesse. Podemos combinar os dados pessoais que recebemos destes
terceiros com os dados coletados por meio dos Sites. Nesses casos, vamos
aplicar esta política a quaisquer dados pessoais recebidos, a menos que
tenhamos divulgado o contrário.

5. SEU ACESSO E ESCOLHAS
Você pode sempre nos instruir a não compartilhar seus dados pessoais com
terceiros, não usar seus dados pessoais para fornecer informações ou ofertas,
ou para não enviar informativos, mensagens de e-mail e outros comunicados.
O FONIF não cobra por este serviço e seu pedido de exclusão será processado
no prazo de 10 a 15 dias úteis, a contar da data do recebimento. Para ajudar a
proteger sua privacidade e segurança, tomaremos medidas razoáveis para
verificar sua identidade, como exigir uma senha e identificação do usuário,
antes de conceder acesso aos seus dados pessoais.

Se desejar verificar, corrigir ou atualizar dados pessoais coletados por meio
dos Sites, você pode fazê-lo entrando em contato conosco pelo endereço
acima ou por e-mail. De acordo com a nossa manutenção de registros de
rotina, podemos excluir certos registros que contenham dados pessoais que
foram enviados por meio dos Sites. Não temos a obrigação de armazenar
esses dados pessoais por tempo indeterminado e nos isentamos de qualquer
responsabilidade decorrente ou relacionada à destruição desses dados
pessoais.
6. PUBLICIDADE; INCLUSÃO e EXCLUSÃO
O FONIF licencia tecnologia para veicular anúncios em outros Sites e no seu
conteúdo, conforme esse conteúdo é veiculado pela internet. Além disso, o
FONIF poderá utilizar anunciantes de rede de terceiros para veicular anúncios
e fornecedores de análise de terceiros, com o objetivo de avaliar e fornecer
informações sobre o uso dos Sites e a visualização do nosso conteúdo. Nós
não compartilhamos dados pessoais com terceiros, mas os fornecedores de
anúncios da rede, os anunciantes, os patrocinadores e/ou prestadores de
serviços de análise podem definir e acessar seus próprios cookies, pixel tags e
tecnologias semelhantes em seu dispositivo e podem, de alguma forma, coletar
ou acessar dados sobre você, inclusive dados de uso. Terceiros que oferecem
programas de marketing em nome do FONIF são responsáveis por manter a
funcionalidade de inclusão e exclusão de cookies. Nós e os nossos
anunciantes de rede podemos direcionar anúncios de produtos e serviços que
podem interessa-lo, com base em suas visitas aos Sites e a outros sites
sujeitos à sua inclusão prévia, se e quando exigido pelas leis aplicáveis.
7. LINKS PARA OUTROS SITES
Os Sites podem conter links para outros sites que não possuímos ou
operamos. E incluem links de anunciantes, patrocinadores e parceiros que
podem usar nosso(s) logotipo(s) como parte de um acordo de associação de
marcas. Na medida em que os sites vinculados não fazem parte dos Sites do
FONIF, nós não controlamos, recomendamos ou endossamos, nem nos
responsabilizamos por esses sites e conteúdos, produtos, serviços, políticas ou
práticas de privacidade. Esses outros sites podem enviar seus próprios cookies
para o seu dispositivo, coletar dados de forma independente ou solicitar dados
pessoais, e podem ou não ter suas próprias políticas de privacidade. Você
também deve avaliar a autenticidade de qualquer site que pareça ou afirme ser
um dos nossos Sites (inclusive aqueles vinculados por página de e-mail ou
rede
social).
8. COMO PROTEGEMOS OS DADOS PESSOAIS
Mantemos determinadas proteções administrativas, técnicas e físicas para
ajudar a proteger contra a perda, uso indevido ou acesso não autorizado,
divulgação, alteração ou destruição dos seus dados pessoais.

9. CONSENTIMENTO PARA O PROCESSAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE
DADOS PESSOAIS
Dado que o FONIF inclui entidades localizadas em todo o mundo, processar
seus dados pessoais e dados de uso envolve necessariamente a transmissão
de dados em uma base internacional. Se você estiver localizado na União
Europeia, Canadá ou em outro lugar fora dos Estados Unidos, observe que os
dados pessoais e os dados de uso que coletamos podem ser transferidos para
e processados nos Estados Unidos. Ao utilizar os Sites ou nos fornecer dados
pessoais, você concorda com a coleta, processamento, manutenção e
transferência desses dados pessoais e dados de uso para as entidades
afiliadas do FONIF nos Estados Unidos ou em outros países, salvo disposição
em contrária segundo as leis aplicáveis de proteção de dados pessoais.

10. CRIANÇAS
Os Sites não são dirigidos a crianças menores de 13 anos. Nós não coletamos
dados pessoais identificáveis de qualquer pessoa com menos de 13 anos de
idade. Se determinarmos com a coleta que o usuário está abaixo desta idade,
não vamos usar ou manter seus dados pessoais sem o consentimento do
pai/responsável. Se ficarmos cientes de que coletamos de maneira inadvertida
dados de identificação pessoal de uma criança menor de 13 anos de idade,
apagaremos esses dados pessoais dos nossos registros.

11. ATUALIZAÇÕES A NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Esta Política e outras políticas nos Sites podem ser atualizadas periodicamente
e sem aviso prévio. As alterações entrarão em vigor imediatamente após a
publicação da política revisada nos Sites. No entanto, usaremos os seus dados
pessoais de forma consistente com a política em vigor no momento em que
você apresentou os dados pessoais, a menos que você concorde com a
política nova ou revisada. Publicaremos um aviso com destaque nos Sites para
notificá-lo sobre alterações significativas à nossa Política e indicaremos na
parte superior da página quando ocorreu a última atualização.

Retenção e exclusão
O FONIF reterá seus dados pessoais pelo tempo necessário para oferecer
produtos e serviços; conforme necessário para os fins descritos neste Aviso ou
ao coletar; conforme necessário para cumprir exigências legais (p. ex.,
respeitar as opções de cancelamento), solucionar disputas e fazer cumprir os
nossos acordos; ou segundo os limites legais.
Encerrado o período de retenção ou quando não houver necessidade legítima
em curso para o processamento dos seus dados pessoais, o FONIF excluirá ou
garantirá o anonimato dos seus dados pessoais, de forma a impedir a

reconstrução ou legibilidade dos mesmos. Se não for possível (por exemplo,
porque seus dados pessoais foram armazenados em arquivos de backup),
armazenaremos seus dados pessoais com segurança e os isolaremos de
qualquer processamento posterior, até que a exclusão seja possível.
Como mantemos a segurança dos seus dados pessoais
Adotamos medidas técnicas e organizacionais para proteger os dados
pessoais que coletamos e processamos. As medidas que usamos são criadas
para fornecer um nível de segurança adequado ao risco de processamento dos
seus dados pessoais.
A proteção dos seus dados e direitos de privacidade
Você tem os seguintes direitos relacionados à privacidade e proteção de
dados:
• Se desejar acessar, corrigir, atualizar ou solicitar a exclusão
dos seus dados pessoais, você poderá fazê-lo a qualquer tempo, basta
entrar em contato conosco por meio dos canais de contato mencionados na
sessão “Como entrar em contato conosco” abaixo. Se preferir, você também
pode atualizar seu perfil FONIF e os dados pessoais relacionados sempre
que desejar. Para alterar essas informações, visite o centro de preferências.
• Além disso, você pode objetar-se ao processamento dos seus dados
pessoais, pedir para restringir o processamento dos seus dados pessoais
ou requerer a portabilidade dos seus dados pessoais.
• Você tem o direito de cancelar os comunicados de marketing que
enviamos, quando desejar. Para exercer esse direito, clique em “cancelar
assinatura” ou no link “optar pelo cancelamento” nas mensagens de e-mail
de marketing que enviamos para você. Para cancelar outras formas de
marketing (como marketing postal ou telemarketing), entre em contato
conosco por meio dos canais de contato mencionados na sessão “Como
entrar em contato conosco” abaixo.
• Da mesma forma, se coletamos e processamos dados pessoais com seu
consentimento, você pode retirar seu consentimento quando desejar.
Retirar seu consentimento não afetará a legitimidade do processamento
realizado anteriormente à retirada, nem afetará o processamento dos dados
pessoais executado com base em processos legítimos que dispensam sua
anuência.
•

Você tem o direito de reclamar à autoridade de proteção de dados sobre a
coleta e uso que fazemos dos seus dados pessoais.
Responderemos a todas as solicitações recebidas de pessoas físicas que
desejam exercer seus direitos relacionados à proteção de dados de acordo
com as leis de privacidade e proteção de dados em vigor.
Tecnologias e redes de publicidade
O FONIF usa terceiros como o Google, Facebook, LinkedIn e Twitter, entre
outras plataformas de publicidade programáticas, para administrar as
publicidades do FONIF em canais eletrônicos de terceiros. Dados pessoais,
como comunidade do usuário e interesses sugeridos ou inferidos podem ser

usados na seleção da publicidade para garantir que terá relevância para o
usuário. Alguns anúncios podem conter pixels incorporados com capacidade de
redigir e ler cookies ou retornar informações sobre a conexão da sessão, desta
forma, permitindo aos publicitários determinar com mais clareza quantos
usuários interagiram com o anúncio individualmente.
O FONIF também pode usar tecnologias de publicidade e participar em redes
de tecnologia de publicidade que coletam informações de uso dos sites do
FONIF e outros, além de outras fontes, para exibir para você publicidade
relacionada com o FONIF nos sites da FONIF e de terceiros. Este tipo de
publicidade pode ser ajustado aos interesses que o despertaram com o uso de
tecnologias de redefinição e publicidade comportamental. A publicidade
redefinida ou comportamental dirigida ao seu navegador conterá informações
próximas ou a este respeito, que o informam sobre o parceiro de tecnologia
publicitária e como optar por não visualizar este tipo de publicidade. A opção
por não visualizar não significa que você não receberá mais anúncios do
FONIF. Significa que você não receberá mais anúncios do FONIF que foram
direcionados a você com base nas suas visitas e atividades de navegação por
diversos sites ao longo do tempo.
As ferramentas baseadas em cookies que permitem o cancelamento da
Publicidade Baseada em Interesses, impedem que o FONIF e outras empresas
de tecnologia publicitária participantes ofereçam anúncios relacionados a
interesses para você, em nome do FONIF. Elas somente funcionarão no
navegador de internet em que são depositadas, e apenas se o seu navegador
estiver ajustado para aceitar cookies de terceiros. Essas ferramentas de
cancelamento baseadas em cookie podem não ser confiáveis (p. ex., alguns
dispositivos móveis e sistemas operacionais), se os cookies forem, algumas
vezes, desativados ou removidos automaticamente. Se você excluir cookies,
modificar navegadores, computadores ou usar outro sistema operacional, você
precisará optar pelo cancelamento novamente.
Como coletamos informações
O FONIF pode coletar dados pessoais de diversas fontes que, em geral,
classificam-se de acordo com as seguintes categorias:
•

•

•

Interações diretas: decorrentes do seu uso e interação conosco via canais
de informação e outras atividades, como criação de conta, envio de registros
e formulários ou consultas e transações de vendas. Isso também incluiria
reuniões de vendas e participação em eventos e feiras comerciais.
Dados disponíveis ao público/dados de terceiros: dados decorrentes de
interações automatizadas em Sites não pertencentes ao FONIF ou outros
dados que você disponibilizou publicamente, como publicação em mídia
social ou dados fornecidos a terceiros, como listas de inclusão e agregadores
de dados.
Interações automatizadas: decorrentes do uso de tecnologias, como
protocolos de comunicação eletrônica, cookies, URL incorporada ou pixels,
widgets, botões e ferramentas.
Mais detalhes acerca da coleta de dados pessoais via interações
automatizadas:

•

Protocolos de comunicação eletrônica: O FONIF pode receber
informações suas automaticamente, como parte da conexão de comunicação
em si, que consiste de informações sobre roteamento de rede (de onde você
vem), informações sobre o equipamento (tipo de navegador ou dispositivo),
seu endereço IP (que pode identificar sua localização geográfica geral ou da
sua empresa), data e hora.
O FONIF também pode receber e registrar informações sobre a sua
interação com os canais de informação automaticamente (quando cada
página do FONIF na rede foi visitada e quanto tempo foi gasto em cada
página), com que frequência você acessa o canal de informações, dados
de desempenho, uso agregado ou dados gerais de localização
geográfica.

