
 

 

POLÍTICA DE COOKIES DA ORBE 

 

 

A ORBE respeita sua privacidade, mantém a cultura de proteção de dados como um dos pilares da 

empresa e acredita que um mundo cookieless pode ser benéfico para a sociedade. Assim, coletamos 

somente os cookies necessários para o nosso site funcionar corretamente para você. Seus dados, 

suas regras. Mas, afinal, o que são cookies? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookies são arquivos salvos em seu 
computador, tablet ou telefone quando você 

visita um site. Esses arquivos contêm 
informações que servem para identificar 
quem está visitando a página, seja para 

personalizar de acordo com o perfil ou para 
facilitar a navegação de várias páginas 

dentro do mesmo site. 



 

 

1. NEM TODO SITE RESPEITA SUA PRIVACIDADE. VOCÊ SABE COMO DESABILITAR 

OS COOKIES EM SEU NAVEGADOR? 

 

Embora não haja coleta de cookies em nosso site, nos preocupamos com sua privacidade pois 

sabemos que a maioria dos navegadores de Internet são configurados por padrão para permitir 

automaticamente a instalação de cookies.  Contudo, você tem a opção, se desejar, de permitir 

todos os cookies ou optar por não permitir certos tipos. O Usuário pode fazer a escolha a qualquer 

momento para expressar e modificar seus desejos com relação aos cookies, pelos meios descritos 

abaixo. 

 

Na maioria dos navegadores, quando você digita "CTRL+SHIFT+DEL" são 

apresentadas as opções para limpar diversos dados do navegador, incluindo os 

seus cookies, se a opção de cookies não estiver marcada, basta você SELECIONAR 

e clicar em “LIMPAR AGORA”. 

 

 

O Usuário também pode configurar seu navegador para permitir ou excluir cookies antes de eles 

serem instalados conforme o caso. O Usuário também pode remover regularmente os cookies do seu 

terminal através do seu navegador. Para o gerenciamento de cookies e escolhas, os meios para 

configurar cada navegador são diferentes. Este é o passo-a-passo dos navegadores mais utilizados: 

 

Chrome: Limpar, ativar e gerenciar cookies no Chrome - Computador - Ajuda do Google Chrome 

Firefox: Desative cookies de terceiros no Firefox para impedir alguns tipos de rastreamento por 

anunciantes | Ajuda do Firefox (mozilla.org) 

Microsoft Edge: Excluir cookies no Microsoft Edge 

Internet Explorer: Excluir e gerenciar cookies (microsoft.com) 

 

Caso seu navegador não esteja aqui, consulte as seções “Configurações” ou “Suporte” de seu 

navegador. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-BR
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/desative-cookies-terceiros-impedir-rastreamento
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/desative-cookies-terceiros-impedir-rastreamento
https://support.microsoft.com/pt-br/microsoft-edge/excluir-cookies-no-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.microsoft.com/pt-br/windows/excluir-e-gerenciar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d


 

 

 

2. ALTERAÇÕES A ESTA POLÍTICA DE COOKIES 

 

A ORBE poderá alterar esta Política de Cookies a qualquer momento conforme necessário. 

 

3. ENTRE EM CONTATO 

Se tiver dúvidas, entre em contato conosco através do e-mail privacidade@orbe.com.br. 

 

Consulte também os nossos nossa POLÍTICA DE PRIVACIDADE. 

#privacidadenãosefazsozinho 
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