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1. Introdução  

A presente Política de Cookies é um documento complementar à Política de Privacidade da Clínica 

de Anestesiologia de Ribeirão Preto – CARP, disponível neste link: (link da política de privacidade). 

Aqui, você encontrará informações objetivas e claras sobre o que são Cookies, quais Cookies 

utilizamos em nossas aplicações, qual papel desempenham e como configurá-los. 

 

2. O que são Cookies  
 Cookies são pequenos arquivos de texto ou fragmentos de informação que são baixados em 

seu computador, smartphone ou qualquer outro dispositivo com acesso à internet quando você visita 

nossa aplicação. Eles contêm informações sobre a sua navegação em nossas páginas e retêm 

apenas informações relacionadas a suas preferências.  

Assim, essa página consegue armazenar e recuperar os dados sobre os seus hábitos de 

navegação, de forma a melhorar a experiência de uso, por exemplo. É importante frisar que eles não 

contêm informações pessoais específicas, como dados sensíveis ou bancários. 

O seu navegador armazena os cookies no disco rígido, mas ocupam um espaço de memória 

mínimo, que não afetam o desempenho do seu computador. A maioria das informações são apagadas 

logo ao encerrar a sessão. 

 
3. Porque usamos Cookies 

A CARP utiliza Cookies para fornecer a melhor experiência de uso, tornando nossas aplicações 

mais fáceis e personalizadas, tendo por base suas escolhas e comportamento de navegação. 

Assim, buscamos entender como você utiliza nossas aplicações e ajustar o conteúdo para 

torná-lo mais relevante para você, além de lembrar de suas preferências. 

Os Cookies participam deste processo porquanto armazenam, leem e executam os dados 

necessários para cumprir com o nosso objetivo 

 
4. Que tipo de Cookies utilizamos  

Abaixo listamos todos os Cookies que podem ser utilizados pela (nome empresarial). É importante 

lembrar que você pode gerenciar a permissão concedida para cada Cookie em seu navegador. 

• Essenciais ou Necessários  
Nome Descrição Tempo Dados Pessoais 

LARAVEL_SESSION Usado pelo desenvolvedor do site 
para implementações e melhorias. 

Apenas durante 
a Sessão 

Não Coleta 

TEST_COOKIE Buscar atestar se o site suporta 
certos tipos de cookies. 

01 (um) dia Não Coleta 

XSRF-TOKEN Busca dar segurança ao site e seus Usuários. 01 (um) dia Não Coleta 
*Estes cookies são NECESSÁRIOS, pois viabilizam um melhor desempenho do site e auxiliam em  seu desenvolvimento de modo mais 
seguro e sustentável. 
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• Não Essenciais ou Necessários  
 

Nome Descrição Tempo Dados 
Pessoais 

_GCL_AU Verifica a eficiência de publicidades em sites 
que usam seus serviços 

03 (três) meses 
do último acesso 

Em regra, não 
coleta. 

IDE Registra, de modo anonimizado, o que os 
Usuários fizeram no site. 

01 (um) ano do 
último acesso. 

Em regra, não 
coleta. 

PAGEAD/1PUSER- 
LIST/# 

Registra o que mais atraí os interesses dos 
Usuários em um site. 

Sessão Em regra, não 
coleta. 

RUL Registra se algum anúncio do site foi 
devidamente exibido e como isso ocorreu. 

01 (um) ano do 
último acesso. 

Em regra, não 
coleta. 

* Estes cookies são da Google e podem ser desabilitados ou excluídos através das configurações de seu navegador. Para tanto, basta 
entrar nelas e definir o que gostaria de fazer. Poderemos também, ao longo do tempo, criar mecanismos para lhes auxiliar nesta gestão 
de forma mais simplificada. 

 
5. Gerenciamento das Cookies  

A instalação dos cookies está sujeita ao seu consentimento. Apesar da maioria dos navegadores 

estar inicialmente configurada para aceitar cookies de forma automática, você pode rever suas 

permissões a qualquer tempo, de forma a bloqueá-los, aceitá-los ou ativar notificações para quando 

alguns cookies forem enviados ao seu dispositivo.  

Atualmente, na primeira vez que você acessa nossas aplicações, será requerida a sua 

concordância com a instalação destes. Apenas após a sua aceitação eles serão ativados. 

Para tanto, utilizamos um sistema de (banner de informações que alerta e solicita o consentimento) 

na página inicial do site. Dessa maneira, não apenas solicitamos sua concordância, mas também 

informamos que a navegação continuada em nossos sites será entendida como consentimento.  

 

6. Disposições Finais  
Para a CARP, a privacidade e confiança são fundamentais para a nossa relação com você. 

Estamos sempre nos atualizando para manter os mais altos padrões de segurança. Assim, reservamo-

nos o direito de alterar esta Política de Cookies a qualquer tempo. As mudanças entrarão em vigor 

logo após a publicação, e você será avisado. 

Ao continuar a navegação nas nossas aplicações após essa mudança se tornar eficaz, você 

concorda com elas. Aconselhamos que você sempre verifique esta Política, bem como a nossa 

Política de Privacidade. 

Em caso de dúvidas sobre esta Política de Cookies, entre em contato conosco pelo e-mail: 

relacionamentoqualidade@carp.com.br  
 

mailto:relacionamentoqualidade@carp.com.br

