
 

 

POLÍTICA DE COOKIES 

Em atenção ao disposto na Lei Geral de Proteção de Dados, especialmente, mas não 
exclusivamente ao princípio da transparência e ao fundamento da auto determinação 
informativa, o Instituto Presbiteriano Mackenzie, suas Mantidas e Associadas (“Mackenzie”) 
passa a descrever os tipos de cookies coletados e suas finalidades, outorgando ao 
Usuário/Titular, o controle sobre o tratamento deste dado pessoal, de forma que lhe cabe as 
opções, no momento da navegação: “aceitar todos” e “personalizar”. A última opção permite 
ao usuário fazer escolhas detalhadas do que liberar ou não de acordo com o nível de 
privacidade que deseja estabelecer. 

O que são cookies? 

Cookie é um pequeno arquivo guardado pelo seu navegador de internet no seu dispositivo 
(computador, celular e tablet). Esses cookies são utilizados pelo Mackenzie para permitir uma 
boa navegação dos usuários no seu website e para persistir informações já fornecidas 
anteriormente pelo usuário e não ser preciso fornecer novamente. 

É importante que você saiba que o site do Mackenzie pode capturar cookies próprios, 
estabelecidos pelo Mackenzie ou capturar cookies estabelecidos por terceiros. 

O que os cookies revelam sobre os usuários? 

Algumas das principais informações coletadas através dos cookies: 

• A página que levou o usuário ao site do Mackenzie; 
• Se foi o primeiro acesso ao site, a quantidade de acessos e visualizações, as interações 

com as campanhas de marketing, a duração total da navegação; 
• As preferências de visualização, como o layout, por exemplo; 
• Localização geográfica do usuário no momento da navegação; 
• O tipo de navegador usado, bem como o endereço IP utilizado. 

Quais tipos de cookies são capturados pelo Mackenzie? 

O Mackenzie utiliza 4 tipos diferentes de cookies: 

a) Operacionais e técnicos (cookies  estritamente necessários): tem como 
objetivo auxiliar o usuário a ter uma boa experiência de navegação nos sites do 
Mackenzie, de forma que as funcionalidades básicas sejam disponibilizadas como por 
exemplo ajustar o conteúdo do site à tela do dispositivo utilizado; 

b) De funcionalidade (cookies de funcionalidade): tem como objetivo englobar 
possibilidades e ações técnicas que complementam o funcionamento ideal de sites ou 
aplicações onde são utilizados para apresentação e definição de conteúdo ou 
segmentação do mesmo de acordo com dados identificados relacionados aos cookies 
presentes como direcionamento por localização e carregamento de conteúdo já visto 
ou funções já executadas em navegações anteriores. 

c) Analítico (cookies de desempenho): tem como objetivo analisar os dados de 
acesso e uso dos sites do Mackenzie, com o objetivo de compreender os locais mais 
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acessados e os menos populares para fim de melhoria da página. O Mackenzie utilizar 
os cookies do Google Analytics, que tem como objetivo fazer estatísticas de acessos e 
navegação, com a finalidade de implementar melhorias no site, como por exemplo 
demonstrar se as pesquisas dos titulares são encontradas com facilidade; 

d) Marketing (cookies de publicidade): tem como objetivo capturar as preferências 
do usuário com base nos dados da navegação, auxiliando a divulgação de anúncios 
personalizados. Esses cookies podem ser visualizados pelo usuário tanto no site do 
Mackenzie quanto nas plataformas parceiras de publicidade (como por exemplo redes 
sociais). O Mackenzie utiliza esses cookies para enviar publicidade de forma 
personalizada, ou seja, enviar material publicitário que seja do interesse do usuário.  

Há cookies de terceiros? 

Neste tipo de cookies outras instituições (públicas ou privadas) estabelecem os cookies e o 
Mackenzie pode utilizar sistemas e integrações de terceiros, sendo possível ou não a 
existência, coleta e definição de cookies externos. 

Esse tipo de cookies é utilizado para relatórios de desempenho, identificação de público, 
efetividade de campanhas e parceiras e definição de ações internas e externas. O Mackenzie 
não se responsabiliza pelas práticas e políticas de privacidade dessas plataformas de 
terceiros. 

Como gerenciar os cookies? 

Caso o usuário não queira que os cookies sejam utilizados pelo Mackenzie, é possível 
gerenciá-los na plataforma, personalizando as permissões. 

Além disso, o próprio usuário pode desabilitar os cookies diretamente no seu navegador para 
que deixem de ser coletados, bastando acessar e seguir as orientações do navegador 
utilizado:  Chrome, Mozila, Firefox, Safari, Explorer, Edge e similares. 

Alterações a esta Política. 

O Mackenzie reserva-se o direito de alterar esta Política a qualquer momento, mediante 
publicação da versão atualizada no site.  

Dúvidas 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a(o) Encarregada(o) de Proteção de Dados pelo 
e-mail: dpo.cmpd@mackenzie.br.  

 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/impeca-que-sites-armazenem-cookies-e-dados-no-fire#w_bloqueie-cookies-de-todos-os-sites
https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/13.0/mac/10.15
https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/pt-br/microsoft-edge/excluir-cookies-no-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
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