Sobre o uso de cookies no Psico.Online
Desculpe-nos por isso, mas alguns documentos precisam ser longos para dirimir qualquer
dúvida e, se você está aqui, quer entender melhor nossa política de cookies. Faremos, como
está em nossa proposta, o máximo para explicar, de maneira clara (e sem termos
exageradamente técnicos), os motivos que usamos cookies.
Ao utilizar ou acessar os serviços prestados pelo site, você está ciente e concorda sobre as
implicações e o uso de Cookies e da tecnologia de GeoLocalização/Georeferenciamento do site
Psico.online e seus sub-domínios (outros endereços pelos quais você utiliza nosso site).
Esta política explica as ocasiões em que – e por que – cookies podem ser enviados aos
visitantes do site e também da necessidade de uso de identificação geográfica.
“Cookies” são trechos de informações formados somente por texto que um site transfere para o
seu navegador (Google Chrome, Safari, Edge, Explorer, etc) e são gravados no seu computador
para fins de manutenção de registros. Os cookies permitem ao site recordar informações
importantes que irão tornar a sua utilização mais conveniente. Um cookie normalmente contém
o nome do domínio de onde veio (psico.online), seu “tempo de vida” e um número exclusivo
gerado aleatoriamente ou outro valor.
Como a maioria dos sites, utilizamos cookies para uma série de propósitos, a fim de melhorar a
sua experiência on-line, tanto em termos de análise quanto de marketing, mas especificamente
usamos os cookies no site para os seguintes fins:
Propósitos analíticos: utilizamos cookies para analisar a atividade dos usuários, a fim de
melhorar o site. Podemos utilizar essa análise para obter insights sobre como melhorar a
funcionalidade e a experiência do usuário no site. Textos mais lidos, número de visitas, assuntos
mais procurados, etc.
Suas preferências: utilizamos cookies para armazenar certas preferências em nosso site. Por
exemplo, podemos armazenar as pesquisas recentes que você realizou em um cookie para que
possamos capacitá-lo a repetir facilmente essas pesquisas ao retornar para o nosso site.
Marketing: utilizamos cookies de parceiros de terceiros, tais como o Google, Facebook, Twitter,
etc para fins de marketing. Esses cookies nos permitem exibir materiais promocionais do
Psico.online para você em outros sites que você visita em toda a internet.

Rastreamento de Indicações: usamos cookies para associar a atividade do usuário ao site de
terceiros que indicou o usuário ao nosso site, ou para associar a atividade do usuário que o
Psico.online indicou a um site de terceiros.
Nós não compartilhamos nenhuma informação pessoal ou informações sobre atividades de
usuários individuais com entidades parceiras.
Os cookies de sessão são temporários, permanecendo no arquivo de cookies do seu navegador
até você sair do site.
Cookies Persistentes permanecem no arquivo de cookies do seu navegador por muito mais
tempo (embora o tempo exato dependa da duração do cookie específico utilizado). Por exemplo,
ao aceitar a politica de cookies, gravaremos um cookie para que o aviso nunca mais apareça
neste computador.
Quando utilizamos cookies de sessão para controlar o número total de visitantes no nosso site,
isso é feito de forma agregada e anônima (já que os cookies não carregam, em si mesmos,
quaisquer dados pessoais).
Nós também podemos utilizar cookies para lembrarmos do seu computador quando for utilizado
para retornar ao site, de modo a ajudar a personalizar sua experiência web no Psico.online.
Podemos associar informações pessoais a um arquivo de cookie nesses casos. Utilize as
opções do seu navegador web caso não deseje receber um cookie ou se deseja configurar o
seu navegador para notificá-lo sempre que receber um cookie. Você pode excluir com facilidade
qualquer cookie que tenha sido instalado na pasta de cookies do seu navegador.
Se você desabilitar todos os cookies, você pode não ser capaz de aproveitar os recursos deste
site ou gerar erros de funcionamento ou transição entre as telas. Consulte a documentação do
seu dispositivo móvel para obter informações sobre como desabilitar cookies.
O Psico.online utiliza os recursos AdWords, Re-marketing, Facebook Ads, Twitter Ads, Tag
Manager e do Google Analytics atualmente.

Alterações à Nossa Política de Cookies
Ocasionalmente, pode ser necessário alterarmos esta política de cookies. Sugerimos que você
verifique aqui periodicamente para tomar ciência de eventuais alterações. Inclusive outras
ferramentas que possamos utilizar.
Além disso, também utilizaremos informações de geo-localização e georeferenciamento que nos
permitirá mapear o local de uso do seu computador. Basicamente, quando você utiliza os

serviços da Psico.Online, podemos coletar e processar informações sobre sua localização real.
Além disso, usamos várias tecnologias para determinar a localização, como endereço IP, GPS e
outros sensores que podem, por exemplo, fornecer informações sobre dispositivos, pontos de
acesso WiFi e torres de celular próximos.
No lançamento do site, traremos as políticas de privacidade e atualização da política e cookies.

