Política de cookies
Como usamos os cookies
Nosso website usa cookies para distinguir você de outros visitantes. Isso ajuda
a personalizar sua experiência ao navegar em nosso website e nos permite
melhorar e manter nosso site e exibir informações que possam ser de seu
interesse. Esta política de cookies foi criada para fornecer informações mais
claras e relevantes sobre os cookies que usamos e o propósito do uso desses
cookies.
Esta Política não é um contrato e não cria nenhum direto ou obrigação legal.
Mais exatamente, os itens a seguir são diretrizes referentes ao nosso uso de
cookies. Ao continuar a usar o nosso website, você está automaticamente
concordando que o Minas Tênis Clube insira cookies em seu computador
ou dispositivo móvel para os fins descritos nesta Política. Leia esta
Política de Cookie atentamente.
Se você tiver comentários ou dúvidas sobre esta Política ou sobre os cookies
usados pelo nosso website, envie uma consulta para o nosso canal de
ouvidoria. Refira-se a essa Política de Cookies durante o contato.

1. O que são cookies?
Um cookie é um pequeno arquivo de texto que é colocado em seu navegador
da web ou no disco rígido do seu computador ou dispositivo móvel quando
você visita um website para que o site possa lembrar de seu acesso. Os
cookies contêm informações que são transferidas para o disco rígido de seu
computador. Com os cookies, podemos reconhecer as informações de suas
preferências, monitorar suas transações e facilitar a administração efetiva do
website. É importante notar que os cookies geralmente não coletam nenhum
tipo de informação ou dado pessoal armazenado no disco rígido de seu
computador ou dispositivo móvel.

Definições importantes
Cookies primários e de terceiros: se um cookie é primário ou de terceiros
depende do domínio que insere o cookie. Cookies primários são aqueles
inseridos por um website que está sendo visitado pelo usuário. Um exemplo
são os cookies encontrados no site minastenisclube.com.br quando você visita
o nosso website. Cookies de terceiros são cookies que são inseridos por
domínios que não são o do website visitado pelo usuário. Por exemplo, se um
usuário visita o website de outra empresa e ela insere cookies através do
nosso website, isto define um cookie de terceiro.
Cookies persistentes: esses cookies permanecem no dispositivo do usuário
por um período de tempo especificado no cookie. Eles são ativados cada vez
que um usuário visita o website que criou o determinado cookie.

Cookies de sessão: esses cookies permitem que os operadores do website
conectem as ações do usuário durante uma sessão. A sessão começa quando
o usuário abre o navegador e termina quando ele fecha o navegador. Os
cookies de sessão são temporários, por isso todos os cookies de sessão são
eliminados quando o usuário fecha o navegador.

2. Como o Minas usa os cookies?
Os cookies usados pelo nosso website são categorizados como segue:





Estritamente necessários
De Desempenho
De Funcionalidade
De Segmentação

Estritamente necessários
Cookies “estritamente necessários” permitem que você navegue no website e
use recursos essenciais, como áreas restritas (por exemplo, atividades de
pagamento) e área do associado. Sem esses cookies, os serviços que você
solicita não podem ser fornecidos. Estes cookies não recolhem nenhuma
informação sobre você que possa ser usada por propósitos de marketing ou
para lembrar os websites que você visitou na Internet.
Usamos estes cookies “Estritamente Necessários” para:





Direcionar os usuários a aplicativos específicos de um serviço ou
servidores específicos;
Certificar-nos de que selecione o serviço correto no nosso website
quando fizermos qualquer alteração ao modo de uso do website;
Identificá-lo como usuário registrado em nosso website;
Lembrar-se de informações que digitou ao navegar por páginas
diferentes do nosso website durante a sessão de navegação; e

Aceitar os cookies estritamente necessários é uma das condições para usar o
nosso website. Se bloquear os cookies, não há garantia de que você pode usar
o nosso website ou de que a segurança funcione como deveria durante a sua
visita.

De Desempenho
Cookies de “desempenho” coletam informações sobre como você usa o nosso
website (por exemplo, quais páginas visitou e se houve algum tipo de
problema). Estes cookies não contêm nenhuma informação que possa
identificá-lo e são usados apenas para nos ajudar a melhorar e manter o nosso
website, entender os interesses dos nossos usuários e medir a eficácia da
nossa publicidade.

Usamos os cookies de Desempenho para:








Web analytics: fornecer estatísticas de como o nosso website é usado;
Taxas de resposta de anúncios: medir a eficácia dos nossos anúncios,
incluindo aqueles que apontam para os nossos websites a partir de sites
de terceiros;
Rastreamento de associados: fornecer feedback a parceiros, incluindo,
mas não se limitando a, detalhes sobre quaisquer produtos ou serviços
adquiridos por nossos visitantes que também visitaram o website deles;
Gerenciamento de erros: ajudar-nos a melhorar e manter nosso website,
medindo qualquer erro que possa ocorrer; e
Teste de design: testar diferentes designs do nosso website.

Alguns dos cookies podem ser gerenciados por terceiros e você deve consultar
as notificações e políticas dos websites dos terceiros para obter maiores
informações.

De Funcionalidade
Cookies de “funcionalidade” são usados para oferecer serviços ou lembrar
configurações que possam melhorar sua visita. Sem esses cookies, nosso
website não pode lembrar certas escolhas que você tenha feito anteriormente
ou personalizar a sua experiência de navegação com informações relevantes.
Esses cookies também podem ser usados para reconhecer seu dispositivo,
para que você não precise fornecer as mesmas informações mais de uma vez.
Além desses cookies, tais serviços também podem ser fornecidos através do
armazenamento na web.
Usamos os cookies de Funcionalidade para:




Lembrar as configurações que você selecionou, como formato, tamanho
de texto, preferências, navegação e cores;
Lembrar se já pedimos que respondesse a um questionário;
Mostrar que você está registrado no nosso website.

Aceitar os cookies de funcionalidade é uma das condições para usar nosso
website. Se bloquear os cookies, não há garantia de que você possa usar o
website ou de que a segurança funcione como deveria durante a sua visita.
Alguns dos cookies podem ser gerenciados por terceiros e você deve consultar
as notificações e políticas dos websites dos terceiros para obter maiores
informações.

De Segmentação
Os cookies de “segmentação” são usados por terceiros. Esses cookies
permitem que terceiros reconheçam que você visitou o nosso website. Nós, e
nossos provedores de serviço terceirizados, também podemos combinar as
informações obtidas desses cookies com os dados pessoais disponíveis de
outras fontes, incluindo dados recolhidos sobre você quando você está usando
outros sites e dados recolhidos sobre você off-line, seja em nosso site ou em

sites de terceiros.
Nós, e nossos provedores de serviço terceirizados, usamos cookies de
segmentação para:




Conectá-lo às redes sociais, como Facebook, que pode
consequentemente usar as informações obtidas em sua visita ao nosso
website para lhe oferecer informações, que podem ser interessantes
para você, quando você visita o seu website;
Dar aos terceiros informações sobre a sua visita para que eles possam
oferecer informações que possam ser interessantes para você.

3. Como excluir e bloquear cookies
Se não deseja que suas informações sejam coletadas por meio de cookies,
você pode alterar a configuração do seu navegador. No entanto, se o seu
navegador estiver configurado para bloquear todos os cookies (incluindo
cookies estritamente necessários), não será possível acessar nosso website,
ou partes dele. Nosso website insere os cookies assim que você o acessa.
Desativar ou excluir cookies não impedirá a identificação do dispositivo ou a
coleta de dados relacionados. Isto pode apenas ser feito com a alteração da
configuração do seu navegador.

Como posso desativar os cookies?
Os navegadores permitem que você altere as configurações relacionadas a
cookies. Geralmente, essas configurações são encontradas nos menus
“Opções” ou “Preferências” do navegador. Para compreender essas
configurações, os links a seguir podem ser úteis. Ou então, use a opção
“Ajuda” do navegador para saber mais detalhes.





Configurações de cookies no Chrome™
Configuração de cookies no Firefox®
Configuração de cookies no Explorer®
Configuração de cookies no Safari®

Posso revogar o meu consentimento?
Nossos cookies têm uma data de validade pré-estabelecida, mas ela é
redefinida a cada visita ao nosso website. Caso deseja revogar o seu
consentimento, isso é possível, a qualquer momento, bastando que você altere
as configurações do seu navegador para NÃO permitir o uso de cookies.

