Política de Cookies
A presente Política de Cookies é um documento complementar à Política de Privacidade
da Kanaflex, disponível neste link:
http://www.kanaflex.com.br/novosite/arquivos/Politica_Privacidade_Kanaflex.pdf
Aqui, você encontrará informações objetivas e claras sobre o que são Cookies, quais
Cookies utilizamos em nossas aplicações, qual papel desempenham e como configurálos.

1. 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 um site ou aplicativo.
Eles contêm informações sobre a sua navegação em nossas páginas e retêm apenas
informações relacionadas à suas preferências de acesso.
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.

2. A Kanaflex utiliza Cookies?
A Kanaflex faz a utilização de Cookies básicos em seus sites e ou aplicativos para que
seja possível garantir a usabilidade mínima necessária em seu acesso.
Este documento endossa o nosso objeto de mantê-lo informado quanto as tratativas de
Cookies em nossos meios de acesso, sejam eles web (http) ou via aplicativo.
Porém, apenas como informativo será requerida a sua concordância com as políticas de
Cookies da Kanaflex para a utilização dos sites web (http) e ou aplicativos.
Para tanto, utilizamos um sistema de banner de informações que alerta e solicita o seu
consentimento na página inicial www.kanaflex.com.br. Dessa maneira, não apenas
solicitamos sua concordância, mas também informamos que a navegação continuada
em nossos sites será entendida como consentimento.

3. Disposições finais
Para a Kanaflex a privacidade e confiança são fundamentais para a nossa relação com
você. Estamos empenhados em sempre estar atualizados 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 pelos
seguintes meios:
•

Carlos Kimura – e-mail: protecaodedados@kanaflex.com.br

•

http://www.kanaflex.com.br/novosite/fale_conosco.jsp
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