
POLÍTICA DE COOKIES 

 

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - Lei nº 13.709/2018 

 

A SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA – SBN, esclarece que utiliza 

cookies em seu site e nesse sentido elucida: 

I - O QUE SÃO COOKIES? 

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

visita um site. Usamos os cookies necessários para fazer o site funcionar da 

melhor forma possível e sempre aprimorar os nossos serviços.  

Alguns cookies são classificados como necessários e permitem a 

funcionalidade central, como segurança, gerenciamento de rede e 

acessibilidade. Estes cookies podem ser coletados e armazenados assim que 

você inicia sua navegação ou quando usa algum recurso que os requer.  

II - COOKIES PRIMÁRIOS  

Alguns cookies serão colocados em seu dispositivo diretamente pelo nosso site 

- são conhecidos como cookies primários. Eles são essenciais para você 

navegar no site e usar seus recursos.  

II. a) Temporários 

Nós utilizamos cookies de sessão. Eles são temporários e expiram quando você 

fecha o navegador ou quando a sessão termina.  

A finalidade desta ferramenta é estabelecer controle de idioma e segurança ao 

tempo da sessão. 

II. b) Persistentes 

Utilizamos também cookies persistentes que permanecem em seu disco rígido 

até que você os apague ou seu navegador o faça, dependendo da data de 

expiração do cookie. Todos os cookies persistentes têm uma data de expiração 

gravada em seu código, mas sua duração pode variar.  

A finalidade desta ferramenta é coletar e armazenar a ciência sobre o uso de 

cookies no site. 

 

III - COOKIES DE TERCEIROS  



Outros cookies são colocados no seu dispositivo não pelo site que você está 

visitando, mas por terceiros, como, por exemplo, os sistemas analíticos.  

III. a) Temporários 

Nós utilizamos cookies de sessão. Eles são temporários e expiram quando você 

fecha o navegador ou quando a sessão termina.  

Sua finalidade é coletar informações sobre como você usa o site, como as 

páginas que você visitou e os links em que clicou. Nenhuma dessas informações 

pode ser usada para identificá-lo. Seu único objetivo é possibilitar análises e 

melhorar as funções do site.  

III. b) Persistentes 

Utilizamos também cookies persistentes que permanecem em seu disco rígido 

até que você os apague ou seu navegador o faça, dependendo da data de 

expiração do cookie. Todos os cookies persistentes têm uma data de expiração 

gravada em seu código, mas sua duração pode variar.  

Sua finalidade é coletar informações sobre como você usa o site, como as 

páginas que você visitou e os links em que clicou. Nenhuma dessas informações 

pode ser usada para identificá-lo. Seu único objetivo é possibilitar análises e 

melhorar as funções do site.  

Você pode desabilitá-los alterando as configurações do seu navegador, mas 

saiba que isso pode afetar o funcionamento do site.  

Para desabilitar veja as instruções conforme  navegador abaixo  

 Chrome   

 Firefox  

 Microsoft Edge  

 Internet Explorer  

 

 

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.microsoft.com/pt-br/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

