
POLÍTICA DE PRIVACIDADE – COLETA E UTILIZAÇÃO DE COOKIES

A nossa Política de Privacidade possui como objetivo reafirmar a responsabilidade

da Kauffmann Imóveis ao termos da LGPD. Assumindo práticas de privacidade,

transparência e segurança no acesso das suas informações. Esclarecendo logo abaixo

quais dados são coletados e como nós utilizamos e armazenamos os seus dados ao utilizar

do nosso site.

Os dados coletados do usuário que acessa o site (cookies): inclui, entre outros, o

navegador de acesso do usuário; endereço do protocolo de Internet (IP); data e hora do

acesso;  localização do usuário; as ações do usuário no site.

O QUE SÃO COOKIES?
Os cookies são pequenos arquivos gerados e criados por sites e que são salvos no

computador e no navegador do usuário. Esses arquivos contêm informações com a

finalidade de identificar o visitante e personalizar as páginas de acordo com o perfil,

facilitando o transporte de dados entre páginas de um mesmo site. Também está

relacionado a casos de privacidade de conteúdo na web.

PARA QUE UTILIZAMOS DE SEUS COOKIES?
Os dados nos possibilitam: (i) ter uma melhor visão de como foi sua experiência na

plataforma; (ii) oferecer uma melhora na sua experiência de navegação; (iii) desenvolver

novas funcionalidades e conteúdos; (iv) realizar com base nos dados, estatísticas de

navegação da nossa plataforma; (v) verificar a proteção da Kauffmann Imoveis contra

fraudes e possíveis erros e crimes eletrônicos; (vi) Oferecer conteúdos e serviços cada vez

mais compatíveis com os perfis dos nossos usuários; (vii) Compreender a usabilidade do

nosso site e sua conexão de desenvolvimento para com os nossos produtos.

QUAL A FINALIDADE?
Iremos armazenar esses dados com segurança, tratando essas informações como

prioridade da Kauffmann Imoveis, buscando uma melhora contínua nos nossos processos

de práticas de proteção de informações. Sempre levando em conta a segurança dos

usuários e de seus dados de acesso. Lembrando que ao clicar em um banner publicitário

você está aceitando e será direcionado ao site de um terceiro e isso já não está mais na

nossa Política de Privacidade.


