Informativo Sobre Cookies Revenda Imóvel

Este site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Você
pode configurar o seu navegador para rejeitar estes cookies. Nesse caso, a
navegação e os serviços deste site podem ser limitados. Se você não modificar
as opções e continuar navegando, estará ciente acerca do uso de cookies
neste site.

A Revenda Imóvel utiliza cookies para ajudar a fornecer e melhorar suas
plataformas.

Nosso informativo explica o que e como são utilizados os cookies, e quais as
suas opções enquanto usuário.

O que são Cookies:

Os Cookies são pequenos arquivos de texto enviados para serem
armazenados no seu dispositivo, não ocupando quase nenhum espaço na
memória ou disco rígido do computador.

Como os Cookies são utilizados:

Os Cookies servem para acompanhar, armazenar e reconhecer dados
relacionados à sua navegação pelo nosso site e pela internet, e nos permitem
lembrar de informações relevantes tornando a utilização do nosso site cada vez
mais agradável e personalizada.

Portanto, utilizaremos os cookies para:

- Proporcionar uma melhor experiência para o usuário;
- Realizar métricas de engajamento da Revenda Imóvel;
- Acompanhar os padrões de navegação: mapeando as áreas mais visitadas do
nosso site e hábitos de pesquisa, tornando a experiência personalizada e
objetiva;
- Auxiliar no preenchimento de formulários;

- Ofertar publicidade direcionada ao seu interesse.

Os Cookies podem ser alterados ou bloqueados/desativados:

Mesmo após o seu aceite manual ou automático do navegador, é possível
realizar alterações para recusar os nossos cookies, basta acessar o recurso de
ajuda na barra de ferramentas do seu navegador.
Colocamos à disposição links de direcionamento para facilitar seu acesso à
esse recurso.
Navegadores:

Firefox: https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/protecao-aprimorada-contrarastreamento-firefox-desktop?redirectslug=ative-e-desative-os-cookies-que-ossites-usam&redirectlocale=pt-BR

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt-BR

Safari: https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pt-br/topic/excluir-e-gerenciarcookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Caso opte por alterar ou bloquear os cookies, informamos que algumas partes
do site podem não funcionar como esperado ou então parar de funcionar.

Contato:
A Revenda Imóvel coloca-se à sua inteira disposição para qualquer
esclarecimento que se faça necessário relacionado ao tráfego de dados em
seu site.
E-mail: contato@revendaimovel.com.br

