Política de Cookies – ANGLO-AMERICANO
Buscando aprimorar sua interação em nosso site e tornar a sua experiência a mais
personalizada possível, o grupo ANGLO-AMERICANO utiliza cookies e outras tecnologias
que acessam seus dados de navegação.
Por isso, é muito importante para nós que você conheça a nossa Política de Cookies,
que apresenta todas as informações sobre os cookies utilizados por nós em seus
dispositivos.
1. O que são Cookies?
São pequenos arquivos de texto que um site salva em seu dispositivo (computador,
tablete ou smartphone), quando você o visita.

2. Como eles funcionam? Na primeira visita a um site os cookies são salvos em seu
dispositivo. A cada novo acesso, os cookies são enviados de volta ao site originário ou a
outro site que os reconheça. Dessa forma, todas as suas atividades online ficam
registradas sendo possível tornar a sua experiência mais assertiva, como por exemplo,
lembrar suas preferências, indicar conteúdos que possam ser do seu interesse ou evitar
que você tenha que se cadastrar sempre que retornar àquele determinado site.

3. Quais cookies o grupo Anglo Americano utiliza?
3.1. Cookies essenciais: permitem que o site funcione adequadamente. Esses cookies
não coletam informações sobre você que possam ser utilizadas para fins de marketing e
também não têm o potencial de identificar quais sites você utilizou. - Wordpress

3.2. Cookies Analíticos: fornecem informações sobre como este site está sendo usado
para que possamos melhorar a experiência de usuário. Os dados capturados são
agregados e anônimos (não podem ser usados para identificá-lo, em resumo, estes
cookies tem fins estatísticos).
- Google Analytics

3.3. Cookies de Marketing: fornece informações sobre a interação do usuário com o
conteúdo do nosso site, ajudando-nos a entender melhor o nosso cliente. Os dados
coletados são utilizados para mensurar a efetividade de nossas campanhas de
marketing, contribuindo para nossas estratégias.
- Google/DoubleClick
- Youtube
- Facebook
- Google Ads
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4. O que são cookies de terceiros?
Ao usar nosso site, você poderá encontrar conteúdo de terceiros incorporados aos
nossos conteúdos, podendo ter sua navegação direcionada a outros sites. Essas páginas
não foram, necessariamente, produzidas e revisadas por nós e são mantidas por
terceiros.
O uso dessas páginas é de sua total responsabilidade e você deve se atentar aos termos
de uso, política de privacidade e de cookies de cada uma dessas páginas, para verificar
concordar
com
seus
termos
e
prosseguir
com
a
navegação.
5. Atualização da nossa Política de Cookies
Esta Política de Cookies está sujeita a atualizações constantes.
Assim, recomendamos que consulte este documento sempre que possível e verifique a
data da sua última atualização, informada no rodapé desta página.
6. Como posso tirar minhas dúvidas sobre esta Política?
Fique à vontade para nos enviar qualquer tipo de dúvida sobre esta Política, no seguinte
endereço de e-mail: privacidade@angloamericano.edu.br.
Será um prazer falar com você!

Encarregado de Dados do Anglo Americano (DPO):
Debora Manhães Prates | Gerente de Tecnologia da Informação do Grupo Anglo
Americano.
Contato: privacidade@angloamericano.edu.br
Data da última atualização: 06/09/2021
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