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Política de Cookies 

 

Introdução 
 

No Pravaler levamos a sério a privacidade e a transparência, e nossa Política 

de Cookies (“Política”), visa explicar e reafirmar nosso compromisso com a 

privacidade, a proteção de dados, as melhores práticas de mercado, a 

transparência no acesso e tratamento das inforações fornecidas pelos usuários.  

 

Em atendimento à Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados 

(“LGPD”), o Pravaler, por meio desta Política de Cookies explica o conceito, o uso, 

os tipos de cookies, por meio da indicação das informações que coletamos, como 

essas informações são usadas e como controlar as preferências de cookies dos 

usuários. 

A qualquer momento, é possível alterar ou retirar seu consentimento na 

Política de Cookies em nosso site. Para saber mais sobre quem somos, como você 

pode nos contatar e como processamos Dados Pessoais, acesse nossa Política de 

Privacidade, disponível em nosso site. Seu consentimento se aplica aos seguintes 

domínios: www.pravaler.com.br 

 

Aplicabilidade 
 

Todos os Pravalentes são responsáveis pelo cumprimento desta Política e 

por promover a a gestão dos nossos riscos. 

 

Todos as pessoas que navegam em nossas páginas de internet, estão 

cobertas pelos disposições aqui descritas.  

 

O que são Cookies? 
 

Cookies são arquivos de informação armazenados no computador ou 

dispositivos móveis através do navegador de internet (browser) para recordar as 

preferências e outras informações usadas nas páginas visitadas. Esses arquivos 
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poderão ser persistentes, onde ficam no computador mesmo após o usuário fechar 

ou excluir a sessão, e de sessão, onde expiram quando o usuário fecha o 

navegador. 

 

Como coletamos Cookies? 
 
 Ao visitar um site, ele pode, automaticamente, coletar e armazenar 
informações sobre a sua navegação. A coleta é feita apenas com autorização do 
usuário, na primeira vez que acessar o site. 
 

O Pravaler conta com o apoio de empresas especializadas em veiculação 

de propagandas. Ao aceitar esta Política de Cookies, você concorda com a coleta 

dos cookies por empresas contratadas pelo Pravaler para esse fim. 

 

Como usamos Cookies? 
 

Os cookies são, principalmente, necessários para o correto funcionamento 

do site, para entender como o site funciona, como você interage com nosso site, e 

para manter nossos serviços seguros. Usamos cookies em ações de marketing e 

remarketing, para que possamos alcançar os usuários do site e lembrá-los de se 

cadastrarem no Pravaler ou saber nossas novidades. E para entender as 

preferências dos usuários e melhorar sua experiência e nossos produtos. 

 

Que tipos de cookies usamos? 
 

• Essencial: Alguns cookies são essenciais para que você possa experimentar 

todas as funcionalidades do nosso site. Esse cookie é salvo para que 

informações como nome e senha, fiquem armazenadas e o Usuário não precise 

se conectar sempre que acessar o site do Pravaler.  

• Estatísticas: Esses cookies armazenam informações dos acessos ao nosso site, 

como: o número de visitas ao site, quais páginas do site foram visitadas, a origem 

da visita, entre outras. Esses dados nos ajudam a entender e analisar o 

desempenho do site e onde precisa de melhorias. 
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• Marketing: Nosso site exibe anúncios. Esses cookies são usados para 

personalizar os anúncios que mostramos aos usuários. As informações 

armazenadas nesses cookies também podem ser usadas por provedores de 

anúncios de terceiros para mostrar anúncios em outros sites no navegador 

também. 

• Preferências: Esses cookies nos ajudam a armazenar configurações e 

preferências dos usuários, como preferências de idioma, para que tenham uma 

experiência melhor e eficiente em futuras visitas ao site. 

 

Como posso controlar as preferências de Cookies? 
 

Ao acessar o site do Pravaler, você deverá concordar ou discordar com a 

Política de Cookies. Caso decida alterar suas preferências posteriormente durante 

a sessão de navegação, você pode clicar na guia “Política de Privacidade e 

Cookies” em sua tela. Isso exibirá o aviso de consentimento novamente, permitindo 

que você altere suas preferências ou retire totalmente o seu consentimento. 

Infelizmente, as funcionalidades do site Pravaler poderão não funcionar da forma 

ideal projetada aos usuários caso a coleta de cookies seja desabilitada. 

 

Disposições finais 
 

Esta Política é regida, interpretada e executada de acordo com as leis 

brasileiras, independentemente de conflitos com leis de outros estados ou países, 

sendo competente o Foro de São Paulo para dirimir qualquer dúvida decorrente 

deste instrumento. O usuário consente, expressamente, com a competência desse 

juízo e renúncia, neste ato, à competência de qualquer outro foro, por mais 

privilegiado que seja ou venha a ser. 

 

Contato 
 

Quaisquer dúvidas, sugestões ou reclamações com relação à Política de 

Cookies, o usuário poderá nos contatar utilizando o Canal de LGPD, disponível no 

site do Pravaler (www.pravaler.com.br), pelo e-mail privacidade@pravaler.com.br 
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ou em nossos outros canais de comunicação.  
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