
 

 

POLÍTICA DE COOKIES DAS EMPRESAS DO GRUPO LM 

 

Esta Política foi elaborada com o objetivo de informar como nós, empresas do Grupo 

LM, utilizamos cookies em nossos websites para salvar dados de navegação no seu 

dispositivo. Para saber mais como tratamos os seus dados pessoais, acesse o nosso 

Aviso de Privacidade.  

Em respeito a sua liberdade de escolha, por meio dessa Política, também iremos 

demonstrar como você poderá ajustar as configurações de cookies, inclusive com a 

possibilidade de desabilitar esta opção. 

Você poderá permitir que este site armazene ou não os Cookies. No entanto, ao 

aceitar o armazenamento, você afirma que está de acordo com essa Política.  

Você não é obrigado a utilizar os nossos Cookies, porém isso pode limitar a sua 

experiência e o desempenho do site ou, até mesmo, inviabilizar o seu uso. 

1. O que é um Cookie? 

Para que você possa compreender melhor essa Política, esclarecemos que um Cookie 

é um dado que o website solicita ao seu navegador para armazenar no seu computador 

ou dispositivo móvel.  

São pequenos arquivos de texto que uma website salva quando você o visita e podem 

conter informações que o torne identificável. Eles não apenas lembram quais websites 

você visitou, mas também outras informações de modo a tornar a navegação mais 

rápida e eficiente. Por isso, sem os cookies, as páginas da internet seriam menos 

práticas e interativas para os usuários. 

Os Cookies permitem que este website “guarde lembranças” das suas ações ou suas 

preferências ao longo do tempo.  

Assim, podemos arquivar algumas informações como o seu idioma preferido, a sua 

localização e outros dados que consideramos relevantes para melhorar a sua 

experiência conosco.  



 

 

Os Cookies também serão usados para ajudar a determinar a utilidade, interesse e o 

número de utilizações dos nossos websites, permitindo uma navegação mais rápida e 

eficiente e eliminando a necessidade de preencher repetidamente as mesmas 

informações.  

Os Cookies podem ser: 

- Essenciais: Como já diz o próprio nome, são os cookies necessários para 

suportar a funcionalidade principal do site. 

- Análise e Personalização: São os cookies que analisam seu uso do site, 

buscando sua otimização.  

- Desempenho e Funcionalidade: Esses cookies facilitam a medição e a 

análise para melhorar a experiência de navegação. 

- Publicidade: Esses cookies são utilizados para coletar informações e permitir 

que os anúncios sejam direcionados de forma personalizada. 

- Redes Sociais: Esses cookies permitem interações sociais, como postar 

comentários em nosso site. 

 

2. Por que usamos Cookies? 

Usamos Cookies para aprender como você interage conosco e para melhorar sua 

experiência ao visitar os nossos websites.  

Assim, poderemos utilizar cookies para, por exemplo, rastrear sua geolocalização, de 

modo a apresentar uma das nossas filiais mais próximas de você.  

Os Cookies também permitem que a gente lhe ofereça um conteúdo específico, tais 

como vídeos e informações que julgamos ser do seu interesse ou que a gente conheça 

um pouco mais sobre o seu comportamento para lhe oferecer anúncios direcionados. 

 

3. Quais os tipos de Cookies que utilizamos? 

Informações específicas sobre os cookies utilizados podem ser verificadas nas 

preferências de cookies 

4. Como os Cookies são usados para o propósito de anúncios? 



 

 

Os Cookies nos ajudam a oferecer anúncios relevantes e de maneira personalizada, 

pensando em suas preferências pessoais.  

Também utilizamos os Cookies para realização de auditorias, pesquisas e relatórios de 

desempenho.   

Assim, uma vez que você nos fornece o seu consentimento, utilizamos essas 

informações para realizar a análise do seu comportamento em um de nossos sites, a 

fim de exibir publicidade específica para alguns dos nossos produtos.  

 

Com esta ferramenta buscamos melhorar a sua experiência conosco, uma vez que 

serão exibidos conteúdos ou publicidade que possuem maiores chances de 

corresponder aos seus interesses. 

 

Esclarecemos que não fornecemos qualquer informação que coletamos de você para 

anunciantes.  

Você pode optar por não ver anúncios fora do site e ou de terceiros, ajustando a sua 

configuração de Cookies. Isso não removerá os anúncios das páginas que você visita, 

mas, os anúncios que você receberá não mais serão baseados nos seus interesses.  

 

5. Como os Cookies de terceiros são usados? 

Para algumas das funções dentro dos nossos websites usamos fornecedores 

terceirizados. 

Um exemplo ocorre quando você visita uma das nossas páginas com algum vídeo 

proveniente do YouTube.  

Estes vídeos ou links podem conter Cookies de terceiros e, neste caso, nós 

recomendamos consultar as políticas de privacidade destes terceiros, nos seus 

websites, para informações relativas às permissões e utilização de cookies. 

 

6. Como eu rejeito ou apago Cookies? 

Você pode escolher rejeitar ou bloquear todos os tipos específicos de Cookies 

configurados em um de nossos websites ao clicar nas preferências de cookies (para 

rejeitá-los) ou através do nosso canal de atendimento ao titular.  



 

 

A rejeição de alguns tipos de Cookies (Cookies necessários) inviabilizam a utilização 

do nosso site. Em outras hipóteses, você continuará podendo visitar os nossos sites, 

mas o desempenho de algumas funções será prejudicado. 

Você também poderá visitar www.allaboutcookies.org  para mais detalhes sobre 

como apagar ou rejeitar Cookies, bem como para obter informações adicionais.  

Ao aceitar alguns ou todos os Cookies, você concorda que podemos posicionar 

aqueles Cookies que você não apagou ou rejeitou nos seus dispositivos. 

 

7. Por Quanto Tempo os Dados Serão Armazenados 

Manteremos os seus dados pessoais somente pelo tempo que for necessário para 

cumprir com as finalidades para as quais os coletamos, inclusive para fins de 

cumprimento de quaisquer obrigações legais, contratuais, de prestação de contas ou 

requisição de autoridades competentes. 

Todos os dados coletados serão excluídos de nossos servidores quando você assim 

requisitar ou quando estes não forem mais necessários ou relevantes para oferecermos 

os nossos serviços, salvo se houver qualquer outra razão para a sua manutenção, como 

eventual obrigação legal de retenção de dados, ou necessidade de preservação destes 

para resguardo de direitos de qualquer das empresas do Grupo LM. 

Para determinar o período de retenção adequado para os dados pessoais, 

consideramos a quantidade, a natureza e a sensibilidade dos dados pessoais, o risco 

potencial de danos decorrentes do uso não autorizado ou da divulgação de seus dados 

pessoais, a finalidade de processamento dos seus dados pessoais e se podemos 

alcançar tais propósitos através de outros meios, bem como os requisitos legais 

aplicáveis. 

 

8. Disposições Finais 

Esta Política poderá ser revisada ou alterada a qualquer momento, de forma que 

sugerimos a você verificá-la sempre que efetuar o acesso em um de nossos sites. 

 

9. Contatos do Encarregado 

http://www.allaboutcookies.org/


 

 

Caso permaneça alguma dúvida sobre esta Política, você poderá contatar diretamente 

o nosso Encarregado REVECA FICHMAN CARDONSKI, por meio do endereço 

eletrônico dpo@grupolm.com. 

 

 10. Controle de versões 

 

Versão: 01 

Data da elaboração: 06/07/2021  
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