Política de Cookies da idwall
Esta Política de Cookies (“Política”) tem como objetivo esclarecer para Você os cookies
utilizados pela idwall quando da sua navegação em nossos sites.

O que são Cookies?
Cookies são pequenos arquivos de texto que são armazenados no seu computador, celular ou
tablet (“dispositivos”) por websites que Você visita. O cookie permite ao site registrar suas
preferências de navegação, memorizar suas senhas e logins, registrar seu idioma, fornecer
conteúdos direcionados, garantir o bom desempenho do site, entre outras finalidades.
Além disso, alguns cookies são usados para garantir segurança durante a sua navegação,
protegendo Você contra sites maliciosos e fraudes.

Quais cookies utilizamos?
A idwall utiliza cookies primários e cookies de terceiros neste site. Os cookies primários são
cookies emitidos pelos sites da idwall e geralmente são utilizados para facilitar o
desempenho do site. Já os cookies de terceiros pertencem a outras empresas e são usados
para permitir a visualização de vídeos ou funcionalidades de terceiros parceiros da idwall.
Os cookies são categorizados em:
Necessários
Esta categoria de cookies é essencial para permitir sua navegação e acesso a todas as
funcionalidades básicas do site. Eles geralmente permitem ao site responder ações
solicitadas por Você, como definir suas preferências de navegação, processar pagamentos,
fazer login ou preencher formulários. Eles contêm informações sobre a sua navegação neste
site e retêm apenas informações relacionadas às suas preferências.
Performance ou Analytics
Estes cookies avaliam a forma como Você interage com o site, a idwall utiliza as informações
apenas para pesquisas internas de como melhorar os serviços. Eles armazenam informações
como o número de visitantes do site, o número de visitantes únicos, quais páginas do site
foram visitadas, a origem da visita de modo a ajudar a idwall entender o desempenho do
site.
Marketing
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Esta categoria de cookies permite a personalização de anúncios para Você. Por vezes, esses
cookies podem definir um perfil com base nos seus interesses durante a sua navegação,
podendo coletar informações sobre seu navegador e dispositivo.
Além disso, nos ajuda a acompanhar a eficiência de campanhas publicitárias realizadas neste
site. As informações armazenadas nestes cookies podem ser usadas por provedores de
anúncios terceirizados para exibir anúncios em outros sites no mesmo navegador.

Como gerenciar os Cookies?
Você poderá configurar, a qualquer tempo, quais cookies Você autoriza que a idwall
armazene no seu dispositivo através das preferências de cookies disponíveis neste site. As
suas escolhas permitem personalizar a sua experiência de navegação com a idwall.
Além disso, através de configurações do seu próprio navegador, Você poderá excluir,
bloquear e gerenciar todos os cookies, bem como definir suas preferências de cookies para
cada site. Para gerenciar os cookies no seu navegador, Você pode acessar os tutoriais dos
links abaixo:
●

Internet Explorer

●

Firefox

●

Safari

●

Google Chrome

●

Microsoft Edge

Os cookies considerados como necessários não poderão ser desabilitados, considerando que
são fundamentais para a sua navegação neste site.

Para qual finalidade utilizamos os Cookies?
Na tabela abaixo, Você encontrará os cookies utilizados pela idwall e para quais finalidades.

CATEGORIA

COOKIE

DURAÇÃO

FINALIDADE

Necessário

li_gc

1 ano

Armazenar o consentimento de
cookies não essenciais

Necessário

AnalyticsSyncHist
ory

1 mês

Usado para armazenar
informações sobre o tempo em
que uma sincronização com o
cookie lms_analytics ocorreu
para o usuário.

Necessário

_cf_bm

30 minutos

Usado para distinguir humanos
de robôs (bots)

Performance

_ga

2 anos

Usado para calcular quantos
visitantes o site teve e a
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efetividade das campanhas
publicitárias.
Performance

_gid

1 dia

Usado para para contar e
acompanhar as visualizações da
página
Este é um cookie padrão definido
pelo Google Analytics, é usado
para limitar a quantidade de
dados registrados pelo Google
em sites de alto volume de
tráfego.

Performance

_gat_UA76207807-1

1 minuto

Cookie de
Terceiros

VISITOR_INFO1_
LIVE

6 meses

Este cookie é definido pelo
Youtube para acompanhar as
preferências do usuário para os
Vídeos do Youtube incorporados
nos sites.

Cookie de
Terceiros

anj

3 meses

Este cookie contém dados que
denotam se um ID de cookie
está sincronizado com um
parceiro do AppNexus.

Cookie de
Terceiros

_gat_gtag_UA_7
6207807_1

1 minuto

Este cookie faz parte do Google
Analytics e é usado para limitar a
taxa de solicitações.

Cookie de
Terceiros

UserMatchHistory

1 mês

Este cookie é usado para que
anúncios mais relevantes possam
ser apresentados com base nas
preferências do visitante.

Cookie de
Terceiros

bscookie

2 anos

Usado pelo LinkedIn para
rastrear o uso de seus serviços
incorporados nos sites de
terceiros.

Cookie de
Terceiros

_gcl_au

3 meses

Usado pelo Google AdSense para
medir a eficiência dos sites
usando seus serviços.

Cookie de
Terceiros

IDE

1 ano

Este cookie é definido pela
Doubleclick que coleta
informações sobre como o
usuário final usa o site.

Cookie de
Terceiros

lidc

1 dia

Este é um Microsoft MSN cookie
que garante o correto
funcionamento deste site.

Cookie de
Terceiros

test_cookie

15 minutos

Este cookie é definido pela
DoubleClick (propriedade do
Google) para determinar se o
navegador do visitante do site
suporta o uso de diversos
cookies.

Cookie de
Terceiros

bcookie

2 anos

Este é um Microsoft MSN cookie
usado para permitir o
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compartilhamento do conteúdo
do site em redes sociais.
Cookie de
Terceiros

uuid2

3 meses

Este cookie permite segmentar
publicidade através do AppNexus
Plataforma e verificar quantas
visitas a página teve.

Cookie de
Terceiros

_fbp

3 meses

Usado pela Meta para entregar
publicidade de terceiros
anunciantes.

Cookie de
Terceiros

YSC

Após a
sessão

Este cookie é definido pelo
YouTube para rastrear
visualizações de vídeos
incorporados.

Performance

lang

Após a
sessão

Existem muitos tipos de cookies
associados a este nome, na
maioria dos casos, será usado
para armazenar o idioma e
demais preferências do usuário.

Dúvidas
Caso você queira esclarecer dúvidas relacionadas a esta Política, entre em contato conosco
através do e-mail privacidade@idwall.co

Atualizado em 29 de agosto de 2022.
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