Política de Privacidade
Política de Privacidade
A Política de Privacidade do Instituto Brasileiro Sou Enfermagem foi
formulada com o intuito de manter a privacidade e a segurança das
informações coletadas de nossos associados, alunos e/ou usuários que
acessarem o site oficial do Instituto ou através de qualquer aplicação sob
domínio e responsabilidade do Sou Enfermagem.
A política de privacidade estabelecida pelo Instituto Brasileiro Sou
Enfermagem compreende a forma como as informações capazes de
identificar nossos associados e/ou usuários são armazenadas e
utilizadas, sejam as coletadas diretamente em nosso site, consultas ao
serviço de atendimento ao usuário ou ainda cadastro para recebimento
de promoções ou newsletter.
As informações de contato dos associados e/ou usuários poderão ser
utilizadas para campanhas publicitárias do Instituto Brasileiro Sou
Enfermagem que enviará informações sobre os serviços, através de
mensagens publicitárias como promoções, dicas, divulgação de parceiros
e clientes que possam agregar algum valor ou interesse aos nossos
assinantes.
O Instituto Brasileiro Sou Enfermagem trará, em seus comunicados,
newsletters, ofertas e mensagens publicitárias enviadas por e-mail, a
opção de cancelamento do envio deste tipo de mensagem. A solicitação
será atendida no tempo mínimo necessário para sua execução.
Sob nenhuma circunstância o Instituto Brasileiro Sou Enfermagem
divulga ou comercializa informações pessoais ou dados cadastrais de
seus associados e/ou usuários a terceiros, salvo àqueles que se
cadastram em nosso banco de dados para emprego pois precisamos
disponibilizar as informações para empresas interessadas em contratar.
Ao usar quaisquer serviços web ou aplicações do Sou Enfermagem você
estará concordando com esta política de privacidade e fica ciente que
algumas funcionalidades ou aplicações podem pedir informações de
dados pessoas e localização e que o não fornecimento dessas
informações alguns serviços poderão ser prejudicados.

Política de Cookies

Utilizamos cookies no nosso website para melhorar o desempenho e a
sua experiência como utilizador. Este texto explica como o fazemos.
Terceiros, incluindo o Google, usam cookies para veicular anúncios com
base em visitas anteriores do usuário no website ou a outros websites.
Com o uso de cookies de publicidade, o Google e os parceiros dele
podem veicular anúncios para os usuários com base nas visitas feitas
aos seus sites e/ou a outros sites na Internet.
Os usuários podem desativar a publicidade personalizada acessando as
Configurações de anúncios. Como alternativa, você pode orientar os
usuários a acessar o site www.aboutads.info para desativar o uso de
cookies de publicidade personalizada de terceiros.
O
que
são
cookies?
"Cookies" são pequenos ficheiros de texto que são armazenados no seu
computador ou no seu dispositivo móvel através do navegador de
internet (browser), retendo apenas informação relacionada com as suas
preferências, não incluindo, como tal, os seus dados pessoais. A
colocação de cookies ajudará o website a reconhecer o seu dispositivo
na próxima vez que o utilizador o visita. Usamos o termo cookies nesta
política para referir todos os ficheiros que recolhem informações desta
forma.
Os cookies utilizados não recolhem informação que identifica o utilizador.
Os cookies recolhem informações genéricas, designadamente a forma
como os utilizadores chegam e utilizam os websites ou a zona do
país/países
através
do
qual
acedem
ao
website,
etc.
Os cookies retêm apenas informação relacionada com as suas
preferências. A qualquer momento o utilizador pode, através do seu
navegador de internet (browser) decidir ser notificado sobre a recepção
de cookies, bem como bloquear a respectiva entrada no seu sistema.
A recusa de uso de cookies no website, pode resultar na impossibilidade
de ter acesso a algumas das suas áreas ou de receber informação
personalizada.
Para
que
servem
os
Cookies?
Os cookies servem para ajudar a determinar a utilidade, interesse e o
número de utilizações dos seus websites, permitindo uma navegação
mais rápida e eficiente, eliminando a necessidade de introduzir
repetidamente
as
mesmas
informações.

Como
pode
gerir
os
cookies?
Os cookies ajudam a tirar o máximo proveito dos websites no entanto,
todos os navegadores de internet (browsers) permitem ao utilizador
aceitar, recusar ou apagar cookies, nomeadamente através da seleção
das definições apropriadas no respectivo navegador de internet
(browser).
Depois de autorizar o uso de cookies, o utilizador pode sempre desativar
parte ou a totalidade dos nossos cookies. Para o efeito, o utilizador deve
seguir as seguintes instruções:Configurações de Cookies no Internet
Explorer
Desativar
cookies
Clique no menu "Ferramentas" e escolha a opção "Opções de
Internet";
Seleccione
o
separador
"Privacidade";
Mova a barra para o topo, onde surgirá "Bloquear todos os cookies".
Nota: Existem vários níveis de ativação e desativação de cookies no
Internet Explorer. Para mais informações sobre definições de cookies
Internet Explorer, consulte a seguinte página da Microsoft:
http://windows.microsoft.com/pt-PT/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Configurações de Cookies no Mozilla Firefox - Desativar cookies
Clique
no
menu
"Ferramentas";
Seleccione
"Opções";
Clique no ícone "Privacidade", que encontra no painel superior;
Na secção "Cookies" desactive a opção "Aceitar cookies dos
websites";
Clique em "OK" para guardar as alterações e fechar.
Nota: Existem vários níveis de ativação e desativação de cookies no
Mozilla Firefox. Para mais informações sobre definições de cookies no
Mozilla
Firefox,
consulte
a
seguinte
página
:
http://support.mozilla.org/ptPT/kb/Activar%20e%20Desactivar%20cookies?redirectlocale=enUS&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookiesMozilla Firefox
Configurações de Cookies no Chrome - Desativar cookies
Clique no menu do Chrome na barra de ferramentas do navegador.
Seleccione Definições.
Clique em Mostrar definições avançadas.
Na secção "Privacidade", clique no botão Definições de conteúdo.
Seleccione a opção "Bloquear definição dos dados por parte dos

websites".
Pode alterar as seguintes definições de cookies na secção
"Cookies":
Eliminar cookies
Bloquear cookies por predefinição
Permitir cookies por predefinição
Manter cookies e dados do Website por predefinição até sair do
navegador de internet (browser)
Criar excepções para cookies de Websites ou domínios específicos.
Nota: Existem vários níveis de ativação e desativação de cookies no
Google Chrome. Para mais informações sobre definições de cookies no
Google Chrome, consulte a seguinte página :
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pt&answer=95647&t
opic=14666&ctx=topicConfigurações de Cookies em Safari Web e IOS Desactivar cookies
Clique em "Editar";
Selecione "Preferências";
No painel superior, seleccione o ícone "Privacidade";
Na secção "Aceitar cookies", seleccione "Nunca".
Para obter mais informações sobre cookies e a respectiva utilização,
sugerimos que consulte os seguintes links, que apenas se encontram em
versão inglesa:
www.allaboutcookies.org
Cookies do Google Analytics
O nosso site utiliza cookies do Google Analytics. A informação recolhida
por estes cookies será transferida e armazenada pela Google nos
servidores dos EUA, de acordo com as suas práticas de privacidade.
Para mais informação sobre as práticas de privacidade da Google e
como se aplicam ao Google Analytics.
Ao usar quaisquer serviços web ou aplicações do Sou Enfermagem você
estará concordando com esta política de privacidade e fica ciente que
algumas funcionalidades ou aplicações podem pedir informações de
dados pessoas e localização e que o não fornecimento dessas
informações alguns serviços poderão ser prejudicados.

Para maiores informações sobre nossas políticas de privacidade,
contate-nos através do contato@souenfermagem.com.br
Esta Política de Privacidade do Instituto Brasileiro Sou Enfermagem
foi apresentado e aprovado em Assembleia Geral do dia 29 de julho
de 2018.
São Luís (MA), 29 de julho de 2018

