POLÍTICA DE COOKIES
NSPORTS
Em vigor desde 01 de Setembro de 2021
O objetivo desta Política de Cookies é fornecer a você, Usuário dos serviços da NSPORTS,
informações claras e acessíveis sobre os Cookies que a empresa utiliza e o papel que eles
desempenham, visando uma alta qualidade no atendimento e garantindo a melhor
experiência possível durante o uso deste website.
1. O QUE SÃO COOKIES?
Cookies são pequenos arquivos digitais em formato de texto que são armazenados pelo
navegador da internet e que guardam informações relacionadas às preferências do Usuário,
como idioma preferido, localização, recorrência das suas sessões e outras variáveis. Os
Cookies contêm informações que são transferidas para o disco rígido do computador do
Usuário.
Servem para aprimorar a sua experiência, tanto em termos de performance, como em
termos de usabilidade, uma vez que os conteúdos disponibilizados serão direcionados às
suas necessidades e expectativas.
Também podem ser utilizados para realizar estatísticas anônimas e agregadas que
permitem entender como o Usuário utiliza o site, bem como para aprimorar suas estruturas
e conteúdo. Por serem estatísticas anônimas, não é possível identificar o Usuário
pessoalmente por meio desses dados.

2. QUAIS COOKIES NÓS UTILIZAMOS?
Neste website, são utilizados os seguintes Cookies para as finalidades que seguem:

Tipo de Cookies

Finalidade

Tempo de
Armazenamento

Cookies Necessários

São essenciais para que o website
da NSports carregue corretamente e
permita
que
você
navegue
corretamente, bem como faça o uso
de
todas
as
funcionalidades
disponíveis.

Até 30 dias

Cookies de Marketing

São utilizados para fornecer mais
conteúdo relevante e do interesse

Até 2 anos

dos Usuários. Podem ser utilizados
para apresentar publicidade com um
maior direcionamento ou limitar o
número que esta é veiculada, nas
páginas da NSports. Também,
permitem a medição da eficácia de
uma campanha publicitária lançada.
Cookies de Estatística

Esses Cookies coletam dados
estatísticos com a finalidade de
analisar a utilização do site e seu
respectivo desempenho.

Até 2 anos

Cookies “outros”

Cookies não classificados são
Cookies que estamos em processo
de classificação, juntamente com os
fornecedores dos Cookies.

Até 10 anos

3. COMO GERENCIAR AS SUAS PREFERÊNCIAS DE COOKIES?
O Usuário pode retirar ou alterar o seu consentimento sobre o uso de Cookies a qualquer
momento. Se não quiser mais receber Cookies, deverá usar as configurações do navegador
da Web para aceitar, recusar ou excluir Cookies. Para tanto, é necessário seguir as
instruções do próprio navegador (geralmente dentro das configurações de “Ajuda”,
“Ferramentas” ou “Editar”).

4. ATUALIZAÇÕES DESTA POLÍTICA
A NSPORTS poderá realizar alterações nesta política periodicamente.
Em caso de alterações substanciais, será o Usuário previamente notificado com, por
exemplo, um aviso visível no site ou via e-mail.

5. COMO ENTRAR EM CONTATO CONOSCO?

Obrigado por ler nossa Política de Cookies. Em caso de dúvidas sobre uso de Cookies ou
dessa Política, entre em contato pelo formulário (*)
_______________________

