
POLÍTICA DE COOKIES

A política de cookies estabelece as práticas que seguimos para respeitar a privacidade de quem

visita nosso site.

Um cookie é uma tecnologia que permite ao nosso site armazenar tokens de informação (um

'identificador') no seu navegador, usados apenas pelo nosso site. Eles nos ajudam a entender

quais são seus interesses para que possamos refinar nossos anúncios nas mídias digitais de

maneira mais assertiva e relevante, de acordo com o que é importante para você.

Os dados coletados são informações de contato e perfis de consumo. Qualquer dúvida relativa

ao processamento dessas informações, entre em contato conosco através do e-mail

indie@indiedigital.com.br

A utilização dos cookies melhora o desempenho do nosso site e aprimora a sua experiência de

consumo.

VOCÊ PODE DESABILITAR OS COOKIES

Se você não tem interesse em compartilhar os dados mencionados anteriormente, é possível

desabilitar os cookies quando achar conveniente. Entretanto, pode ser que sua experiência de

navegação seja comprometida, no que diz respeito ao acesso automático em páginas restritas

ou outros recursos de personalização.

É importante lembrar de desabilitar os cookies em todos os aparelhos que você usa, como

smartphones, tablets e notebooks. Acesse a ajuda do navegador para saber como proceder em

cada aparelho.

OS COOKIES UTILIZADOS PELA INDIE COMUNICAÇÃO

A INDIE COMUNICAÇÃO utiliza, basicamente, cookies de rastreio com as seguintes finalidades:

auxílio na navegação, estatísticas de uso do site e visualizações de vídeos e reportagens,

compartilhamento em redes sociais, análise dos nossos produtos, auxilio nas mídias

patrocinadas para que as façamos de maneira otimizada e adequada aos seus interesses

pessoais.

Além disso, a INDIE COMUNICAÇÃO possui ligações a sites terceiros, como o Google Analytics

que podem conter informações úteis para os nossos visitantes. Nossa política de privacidade se

aplica apenas ao nosso site, não sendo de nossa responsabilidade sites terceiros, que têm sua

própria política de privacidade.

ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA

A INDIE COMUNICAÇÃO ressalta que é de nosso direito de alterar o teor desta Política a

qualquer momento, conforme a finalidade ou necessidade, tal qual para adequação e

conformidade legal de disposição de lei ou norma que tenha força jurídica equivalente, cabendo

a você verificá-la sempre que efetuar o acesso à Plataforma ou utilizar nossos serviços. Verifique

esta página periodicamente se você quiser monitorar as alterações.

Esta política tem validade a partir da data de sua publicação, podendo ser alterada a qualquer

tempo.

Itajaí, 10 de agosto de 2022.


