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Esta Política de Cookies explica o que são cookies, como usamos cookies, como terceiros com quem
podemos nos associar podem usar cookies, suas escolhas em relação a cookies e mais informações sobre
cookies.

Quem somos nós?
Somos a AIESEC no Brasil, um movimento de liderança juvenil que é impulsionado apaixonadamente por
uma causa: paz e realização do potencial da humanidade. AIESEC no Brasil está registrada nos órgãos
oficiais do Brasil sob o número 48.605.307 / 0001-42. Nosso endereço registrado é Rua Capitão
Cavalcanti, 322 - CEP: 04017-000 - Vila Mariana, São Paulo / SP. AIESEC no Brasil sendo representada
po 50 comitês em todo o Brasil.

Quem é o nosso responsável pela proteção de dados?
Caso tenha alguma dúvida sobre esta política, você pode entrar em contato com o nosso responsável
por proteção de dados. Por favor, envie suas perguntas para a AIESEC no Brasil via e-mail para
contato@aiesec.org.br ou escrevendo para a Rua Capitão Cavalcanti, 322 - CEP: 04017-000 - Vila
Mariana, São Paulo / SP, Brasil.

O que são cookies?
Cookies são pequenos pedaços de texto enviados para o seu navegador por um site que você visita. Um
arquivo de cookie é armazenado em seu dispositivo e permite que nós ou terceiros o reconheçam e
tornem sua próxima visita mais fácil e o serviço mais útil para você. Assim, ele permite que o site lembre
suas ações e preferências (como login, idioma, tamanho da fonte e outras preferências de exibição)
durante um período de tempo, para que você não tenha que voltar a inseri-las sempre que voltar ao site
ou navegar de uma página para outra.
Os cookies podem ser cookies "persistentes" ou "de sessão". Os cookies persistentes permanecem no
seu computador pessoal ou dispositivo móvel quando você fica off-line, enquanto os cookies de sessão
são excluídos assim que você fecha o navegador da web.

Como a AIESEC no Brasil usa cookies?
Quando você usa e acessa nossos serviços, podemos colocar vários arquivos de cookies em seu
navegador da web. Nós usamos cookies para os seguintes fins:
●
●
●

habilitar determinadas funções dos serviços;
fornecer análises;
para armazenar suas preferências;

Usamos cookies persistentes e de sessão no site e usamos diferentes tipos de cookies para executá-lo:
●

Cookies Essenciais | Podemos usar cookies essenciais para autenticar usuários e impedir o uso
fraudulento de contas de usuários;
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●

Cookies de preferências | Podemos usar cookies preferenciais para lembrar informações que
mudam a maneira como os serviços se comportam ou se parecem, como a funcionalidade
"lembrar-me" de um usuário registrado ou a preferência de idioma do usuário;

●

Cookies analíticos | Podemos usar cookies analíticos para rastrear informações sobre como o
site é usado para que possamos fazer melhorias. Também podemos usar cookies analíticos para
testar novos anúncios, páginas, recursos ou novas funcionalidades do site para ver como nossos
usuários reagem a eles;

Quais são suas escolhas em relação aos cookies?
Você pode controlar e/ou excluir cookies como desejar. Assim, você pode excluir todos os cookies que
já estão no seu computador e pode definir a maioria dos navegadores para impedir que sejam colocados.
Se você excluir cookies ou se recusar a aceitá-los, poderá ser necessário ajustar manualmente algumas
preferências toda vez que visitar um site e alguns serviços e funcionalidades não funcionarem.
Google Chrome
Por favor, visite a página do Google:
https://support.google.com/accounts/answer/32050
Internet Explorer
Por favor, visite a página da Microsoft:
http://support.microsoft.com/kb/278835
Mozilla Firefox
Por favor, visite a página da Mozilla:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websitesstored
Safari
Por favor, visite a página da Apple:
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US
Para qualquer outro navegador, visite as páginas oficiais do seu navegador.

Onde você pode encontrar mais informações sobre cookies?
Você pode aprender mais sobre cookies e os seguintes sites de terceiros:
AllAboutCookies
http://www.allaboutcookies.org/
Iniciativa de publicidade em rede
http://www.networkadvertising.org/

E quanto às mudanças nessa política?
Mantemos esta política sob revisão regular, por isso, verifique essa página ocasionalmente para garantir
que você está condizente com as alterações. Esta política foi atualizada pela última vez em 21 de março
de 2019.

Estas são as políticas de cookies de https://aiesec.org.br. A política de cookies de
https://www.aiesec.org pode ser encontrada em https://aiesec.org/assets/politica_cookies_ptbr.pdf.

