POLÍTICA DE COOKIES DO CREMESP

Introdução:
A política de cookies tem como objetivo descrever as práticas que o CREMESP - Conselho
Regional de Medicina do Estado de São Paulo segue para respeitar a privacidade de todos os
visitantes em seus sites na internet.

Os cookies são utilizados pelo CREMESP para melhorar o desempenho, aprimorar a experiência
de navegação e para análises estatísticas.

O que são Cookies?
Cookies são arquivos de texto que contêm pequenas quantidades de informações que são
armazenadas no seu dispositivo quando você visita um site. Estas informações podem ser sobre
você, as suas preferências ou sobre o seu dispositivo.

Os cookies podem ter diferentes objetivos, como permitir que você navegue entre as páginas
com eficiência, lembrando suas preferências e, geralmente, melhorando a experiência do
usuário.

Detalhamento da política de cookies do CREMESP:
Ao acessar pela primeira vez qualquer dos sítios eletrônicos CREMESP, o visitante receberá
mensagem automática de aviso de que o prosseguimento na visita significará manifestação
inequívoca de consentimento para a coleta e tratamento de dados pessoais.

O aviso terá um botão de confirmação “Ciente” e um link para acesso a esta Política de Cookies.
Periodicamente, o aviso poderá ser reapresentado ao visitante para confirmação da aceitação.

Nas visitas aos sítios eletrônicos do CREMESP, podem ser coletados os seguintes dados pessoais:
•

Registros de acesso a aplicações, data e hora de uso da aplicação a partir de um
determinado endereço IP apenas para identificação do usuário;

•

Dados de navegação, refletindo as áreas visitadas;
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•

Dados cadastrais daqueles que optem por usufruir dos serviços on-line da Área
do Médico e outros sistemas de informação;

•

Login e senha pessoais criptografados, por aqueles que venham a visitar áreas
restritas, apenas para autenticação.

Os dados pessoais coletados se destinam às finalidades de estabelecer conexão técnica entre o
computador do visitante e o computador dos sítios eletrônicos do CREMESP, manter histórico
de navegação capaz de registrar a visita, credenciar o acesso a sistemas de informação e áreas
restritas, sendo tais finalidades inerentes e indispensáveis à prestação e utilização dos serviços
oferecidos pelo CREMESP.

O CREMESP utiliza cookies estatísticos e cookies de funcionalidade:
Utilizamos cookies de funcionalidade para guardar 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. Evitam, por exemplo, introduzir nomes de utilizador de cada vez que se acede ao mesmo.

Utilizamos a ferramenta Google Analytics para coletar informações estatísticas sobre visitantes,
e pode compartilhar estas informações com terceiros.

São coletados dados da sessão, tais como: número de visitas, páginas visualizadas, seções
visitadas, duração da sessão, fontes de referência, buscas realizadas, número de novos usuários,
frequência e reincidência das visitas, páginas visitadas, navegador e tipo de terminal usados
para fazer a visita.

Para fins estatísticos, com o intuito de medir e analisar as audiências dos sites ou aplicativos e
de melhoria da comunicação com os usuários, os dados coletados pelos cookies, sempre de
forma agregada e anônima, podem ser compartilhados com empresas parceiras, dentre elas, o
Google Inc. Se você quiser mais informações de como o Google utiliza os dados quando os
usuários usam sites ou aplicativos, você pode acessar em:
https://www.google.com/policies/privacy/partners/
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