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1. OBJETIVO
Esta política de cookies tem como objetivo descrever as práticas que seguimos para
respeitar a privacidade de todos os visitantes do nosso site. Para fins desta política, as
informações pessoais significam todos os dados que possam identificar um indivíduo
direta ou indiretamente.

2. INTRODUÇÃO
A necessidade atual de proceder maior controle dos dados pessoais no âmbito da
Renapsi justifica o esforço da instituição e demonstra seu comprometimento com a
integridade em suas ações.

3. DIRETRIZES
O site da Renapsi usa cookies para melhorar o desempenho e aprimorar a experiência
de navegação do usuário.

3.1. O que são cookies?
Os cookies são pequenos arquivos que um site, quando visitado, coloca no
computador do usuário ou no seu dispositivo móvel, através do navegador de internet
(browser), para que o site possa reconhecer o dispositivo em uma próxima visita.

3.2. Para que servem os cookies?
Os cookies são usados para ajudar a determinar a utilidade, interesse e o número de
utilizações dos sites, permitindo uma navegação mais rápida e eficiente e eliminando a
necessidade de introduzir repetidamente as mesmas informações e endereços todas
as vezes que se quiser navegar por uma página de internet.

3.3. Desabilitando os cookies
Ao desabilitar os "cookies" no navegador o usuário, muitas vezes, não poderá utilizar
completamente o conteúdo do site.

No caso da Renapsi, não há nenhuma utilização de cookies que capturam dados
do usuário, nem tão pouco haverá nenhuma restrição técnica de acesso ao site,
uma vez que os cookies utilizados pela Renapsi são apenas aqueles voltados
para a análise de desempenho do site, por isso o usuário não necessita escolher
quais cookies quer ou não habilitar quando entra na página da Renapsi.

3.4. Que cookies usamos?
A Renapsi utiliza apenas os Cookies Analíticos ou de Desempenho, que são usados
para ajudar com o desempenho e design do site, permitindo medir quantas vezes uma
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página foi visitada e saber quais páginas são as mais e menos populares, bem como,
verificar como os visitantes se movimentam pelo site.
Estes cookies servem para analisar a forma como os usuários usam o site e monitorar
a performance deste, ou seja, são utilizados apenas para análise estatística, sem
recolher informação de carácter pessoal.

Dessa forma, a Renapsi não armazena cookies de dados do usuário, sendo que as
informações são enviados, coletados e gerenciados pelo Google Analytics e Google
Tag manager.

4. GERENCIANDO COOKIES
No caso da Renapsi, não será franqueado ao usuário o gerenciamento de cookies,
uma vez que não há nenhuma coleta, nem tão pouco tratamento de dados e de
informações do mesmo, portanto, não há necessidade de configurá-los.

5. DISPOSIÇÕES FINAIS
Para a Renapsi, a privacidade e confiança são fundamentais, por isso estamos
atentos, a fim de manter os mais altos padrões de segurança e para melhor servir os
seus usuários, por isso, caso algo seja mudado, a Renapsi poderá alterar esta Política
de Cookies a qualquer tempo e suas alterações entrarão em vigor logo após a
publicação da política revisada e o usuário será avisado dessas alterações.

Em caso de dúvidas sobre esta Política de Cookies, entre em contato com o DPO da
Renapsi no canal Fale com o DPO, no próprio site da instituição.

6. DEFINIÇÕES
Browser ou Navegador: é um programa criado para permitir a navegação pela
internet. É o que torna possível o acesso a sites, como um caminho que leva até o que
você procura na rede.

Consentimento: é a “manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular
concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade
determinada”1. 

Desabilitar: tornar inábil, fazer perder ou perder a habilidade, desativar, impedir a
ação de um dispositivo, função ou entrada.

Experiência: qualquer conhecimento obtido por meio dos sentidos, adquirido de
maneira espontânea ou por meio de aprendizado sistemático.

1 Art. 5º, Inciso XII, da LGPD
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Gerenciamento: ação e efeito de administrar por meio de diligências, trâmites, a fim
de conduzir ao objetivo determinado e esperado.

Revogação: ato que retira a eficácia, a vigência, ato pelo qual uma adoção é desfeita.

7. ABRANGÊNCIA
Esta Política é aplicável a todas as áreas, colaboradores e dirigentes da Renapsi.

8. REFERÊNCIAS
Política de privacidade da Renapsi;
Código de Conduta Ética da Empresa;
Plano de adequação à LGPD.

9. APROVAÇÕES

NOME CARGO

THIAGO BENTO GESTOR DE T.I

JUAN C. MORENO DIRETOR


