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A SABESPREV - Fundação Sabesp de Seguridade Social (“SABESPREV”) compromete-se a fornecer 

informações completas e transparentes sobre a coleta de informações e o uso de cookies em nosso 

site, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.  

 

Ao acessar os canais digitais da SABESPREV, o usuário aceita a utilização cookies de acordo com este 

termo de uso de cookies e com as configurações do seu dispositivo e navegador de Internet. 

 

 
1. O QUE SÃO COOKIES?  

 
Cookies são pequenos arquivos de texto ou fragmentos de informações que podem ser adicionados 

no navegador de Internet do dispositivo usado para acesso aos sites.  Estes arquivos armazenam e 

reconhecem dados do dispositivo e da navegação do usuário para, essencialmente, garantir o correto 

funcionamento e para proporcionar uma melhor experiência nos sites, incluindo os canais digitais da 

SABESPREV.  

 

A tecnologia de cookies não coleta informações que permitem tornar os usuários pessoalmente 

identificáveis, não utiliza informações para recuperar dados do disco rígido, transmitir vírus ou 

capturar quaisquer outros dados do usuário.  

 

Algumas das funções desempenhadas pelos cookies podem ser conseguidas por meio de tecnologias 

alternativas, dependendo do tipo de dispositivo usado, das autorizações concedidas pelo usuário 

através das configurações do navegador e dispositivo e das funcionalidades utilizadas em cada 

aplicação.  

 

 
2. QUAL A FUNÇÃO DOS COOKIES?  

 
Os cookies são utilizados, dentre outras funcionalidades, para possibilitar o acesso do usuário ao site 

da SABESPREV, lembrando suas preferências, escolhas de privacidade e consentimento, mantendo-o 

conectado durante a navegação entre as páginas, armazenando sua identificação e senha de forma 

segura e nos auxiliando na melhora do site através de dados anônimos relacionados com a 

navegação, bem como ajudando na prevenção de eventuais fraudes.  

 

Por meio de cookies, é possível o armazenamento de informações sobre as atividades do navegador, 

incluindo endereço IP e a página acessada. Esses registros de atividades (logs), que poderão 

compreender dados como o endereço IP, as ações efetuadas no site e/ou aplicativo, as páginas 

acessadas, as datas e horários de cada ação e de acesso a cada página do site e/ou aplicativo e as 

informações sobre o dispositivo utilizado, versão de sistema operacional, navegador serão utilizados 

apenas para as finalidades descritas neste termo.  

  

Na medida em que as informações recolhidas através de cookies constituam dados pessoais, as 

disposições da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da SABESPREV aplicam-se e 

complementam este termo. 
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3. CATEGORIAS DE COOKIES 

Os cookies podem coletar dados e ser usados para diferentes finalidades relacionadas a 

funcionalidades do nosso site e podem ser classificados de diversas formas:  

 

 

3.1. Quanto à validade: 

De sessão: são temporários e permanecem ativos até que o site ou navegador sejam fechados.  

 

Permanentes: permanecem ativos mesmo após o navegador ter sido fechado e são removidos 

automaticamente ou manualmente.  

 
 

3.2. Quanto à propriedade: 

 
Próprios: são de titularidade da SABESPREV, que possui total controle sobre estes cookies. 

 

de Terceiros: pertencem e são administrados por empresas terceiras que poderão ser utilizados para 

promover alguma função dentro do nosso site, sendo recomendado consultar as políticas de 

privacidade destes terceiros nos seus sites para informações relativas à sua utilização de cookies. O 

site da SABESPREV, no momento, não utiliza cookies de terceiros em suas aplicações.  

 

 

3.3. Quanto à finalidade: 

 
Funcionamento: são necessários para o correto acesso e o funcionamento das aplicações da 

SABESPREV. 

 

Autenticação: são necessários para reconhecer o usuário, possibilitando o seu acesso, inclusive, a 

áreas de acesso restrito e para oferecer conteúdo e/ou serviços da SABESPREV ou de seus parceiros 

estratégicos. 

 

Segurança: são necessários para auxiliar no monitoramento e detecção de atividades não 

autorizadas, na prevenção a fraudes e na proteção das informações dos usuários, da SABESPREV e de 

terceiros. 

 

Preferências: coletam informações sobre escolhas e preferências dos usuários, permitindo-nos 

recordar o idioma ou outras configurações locais, e personalizar o site da SABESPREV de acordo com 

as mesmas. 

 

Pesquisa, Análise e Desempenho: para verificar, medir e analisar a audiência, o desempenho, a 

utilização das aplicações pelos usuários no site da SABESPREV.  
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4. COOKIES ANALÍTICOS 

Os cookies analíticos são utilizados para recolher informações sobre o uso do site da SABESPREV por 

parte dos usuários, bem como analisar as suas preferências de forma anônima. Por exemplo, os 

cookies analíticos mostram quais são as páginas mais visitadas no site da SABESPREV, registram 

quaisquer dificuldades que os usuários sintam na navegação. Isso possibilita a SABESPREV ver os 

padrões globais de uso do site, em vez da utilização de uma única pessoa. 

 

O site da SABESPREV utiliza o Google Analytics para a coleta e processamento de dados, conforme 

políticas do Google disponíveis em: 

 

 

 https://www.google.com/intl/pt-BR/policies/privacy/partners/ 

 https://policies.google.com/privacy 

 https://policies.google.com/terms 

 

 

Estas informações estatísticas são recolhidas e tratadas por Google Analytics com o fim de elaborar 

relatórios para a SABESPREV sobre as atividades realizadas no nosso site. A Google completa os 

dados agregados com dados demográficos e outra informação de interesse, para que a SABESPREV 

possa entender melhor os seus usuários. 

 

Se não desejar que os seus dados pessoais sejam recolhidos com o Google Analytics, o usuário pode 

optar por instalar o componente adicional do navegador para desativação do Google Analytics a 

partir do seguinte endereço: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 

 

 
5. DESATIVAÇÃO E EXCLUSÃO DOS COOKIES 

Embora a maioria dos navegadores de Internet esteja inicialmente configurada para aceitar cookies 

automaticamente, muitos também permitem que o usuário altere as configurações para bloquear 

cookies ou para alertá-lo quando os cookies são enviados para o dispositivo. 

 

Os cookies e as tecnologias de coleta podem ser desativados ou excluídos pelos usuários nas 

configurações do navegador e nas configurações do sistema operacional do dispositivo utilizado para 

acessar a Internet, com exceção aos cookies de funcionamento que, se desativados, não permitirão o 

uso dos sites.  

 

Conheça as definições sobre cookies em cada um dos navegadores:  

Internet Explorer / Firefox / Google Chrome / Safari / Opera 

 

Alternativamente, visite o site www.aboutcookies.org (disponível em língua inglesa), que contém 

informações completas sobre como desativar e excluir os cookies em uma ampla gama de 

navegadores e versões. 
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6. ATUALIZAÇÃO DO TERMO DE USO DE COOKIES 

 

A SABESPREV reserva-se no direito de modificar este termo a qualquer momento, sendo as 

alterações notificadas. A SABESPREV compromete-se a manter este termo atualizado e encoraja 

todos os usuários a revisá-la periodicamente para obter informações mais recentes sobre nossas 

práticas.  

 

Caso o usuário não aceite as condições deste termo, pedimos que deixe de acessar o site da 

SABESPREV.  

 

 

 

 


