
POLÍTICA DE COOKIES

A presente Política de Cookies é um documento complementar à Política de Privacidade da
EZTECH, disponível na área de LGPD do site da EZTECH (https://eztech.ind.br/privacidade/).
Aqui, você encontrará informações sobre os Cookies utilizados em nossas aplicações e o
papel que desempenham.

1. O que são Cookies?

Cookies são pequenos arquivos de texto ou fragmentos de informação que são baixados
em seu computador, smartphone ou qualquer outro dispositivo com acesso à internet
quando você visita nossa aplicação.

Eles contêm informações sobre a sua navegação em nossas páginas e retêm apenas
informações relacionadas às suas preferências.

Assim, essa página consegue armazenar e recuperar os dados sobre os seus hábitos de
navegação, de forma a melhorar a experiência de uso, por exemplo. É importante frisar que
eles não contêm informações pessoais específicas.

O seu navegador armazena os cookies no disco rígido, mas ocupam um espaço de
memória mínimo, que não afetam o desempenho do seu computador. A maioria das
informações são apagadas logo ao encerrar a sessão.

2. Por que usamos Cookies?

A plataforma EZHeadOffice utiliza Cookies para fornecer a melhor experiência de uso,
tornando nossas aplicações mais fáceis e personalizadas, tendo por base suas escolhas e
comportamento de navegação.

Assim, buscamos entender como você utiliza nossas aplicações e ajustar o conteúdo para
torná-lo mais relevante para você, além de lembrar de suas preferências.

Os Cookies participam deste processo uma vez que armazenam, leem e executam os
dados necessários para cumprir com o nosso objetivo.

3. Que tipo de Cookies utilizamos?

A plataforma EZHeadOffice utiliza os chamados "cookies necessários", imprescindíveis para
que a plataforma funcione, permitindo a navegação e utilização de serviços e
funcionalidades. Sem estes cookies, nossa plataforma não irá funcionar tão bem como nós
gostaríamos, e podemos não ser capazes de fornecer o devido acesso à plataforma.

https://eztech.ind.br/privacidade/)


Importante lembrar que você pode gerenciar a permissão concedida para cada Cookie em
seu navegador. Além disso, uma vez que os Cookies capturam dados sobre você,
aconselhamos a leitura de nossa Política de Privacidade, disponível neste link
(https://eztech.ind.br/privacidade/).

4. Gerenciamento dos Cookies

A utilização do EZHeadOffice está sujeita ao seu consentimento de uso de cookies. Apesar
da maioria dos navegadores está inicialmente configurada para aceitar cookies de forma
automática, você pode rever suas permissões a qualquer tempo, de forma a bloqueá-los,
aceitá-los ou ativar notificações para quando alguns cookies forem enviados ao seu
dispositivo.

Atualmente, na primeira vez que você acessa nossas aplicações, é requerida a sua
concordância com a instalação destes. A navegação será continuada apenas após a sua
aceitação.

Caso deseje gerenciar os cookies do seu navegador, basta fazê-lo diretamente nas
configurações deste, na área de gestão de Cookies.

Para tanto, o usuário é encaminhado para a área do site contendo a nossa Política de
Cookies, onde sua concordância com a habilitação destes é solicitada. Caso opte por não
aceitar, o usuário terá sua sessão encerrada, visto que o aceite é imprescindível para o
desempenho de funções essenciais do sistema.

Para gerenciar os cookies do seu navegador, basta fazê-lo diretamente nas
configurações do navegador, na área de gestão de Cookies.

5. Disposições finais

Para a EZTECH, a privacidade e a confiança são fundamentais para nossa relação com
você. Estamos sempre nos atualizando para manter os mais altos padrões de segurança.

Assim, reservamo-nos o direito de alterar esta Política de Cookies a qualquer momento. As
mudanças entrarão em vigor logo após a publicação, e você será avisado no próximo
acesso.

Aconselhamos a verificação desta política, bem como a nossa Política de Privacidade.

Política de Cookies foi atualizada pela última vez em: 26 de Abril de 2021.
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