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POLÍTICA DE COOKIES
Além de se preocupar com a preservação de sua privacidade, a THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA preza pela
transparência de suas atividades, buscando sempre deixar claro para você, USUÁRIO, como nós atuamos
e como nosso site trabalha seus dados.
Assim, ao aceitar os Termos de Uso e Política de Privacidade da TMT Brasil - THEMAGICTOUCH BRASIL
LTDA, é necessário que você tenha ciência e esteja de acordo com nossa Política de Cookies e ferramentas
de coleta automática de dados. Nossos Termos visam esclarecer como tais ferramentas funcionam, seu
propósito, bem como as formas de ativação e desativação.
Dessa forma, recomendamos que você leia com atenção a Política de Cookies antes de se cadastrar,
registrar dados em formulários ou até mesmo navegar nos sites da THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA.
Por fim, destacamos que apesar de ser uma opção de o Usuário permitir ou não uso de cookies e outras
ferramentas de coleta de dados, a sua negativa quanto a aplicação de cookies poderá inviabilizar a
prestação de serviços pela THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA, de maneira plena e adequada.
O QUE SÃO COOKIES
Cookies são pequenos arquivos de dados (geralmente arquivos de texto criptografados) que os websites
solicitam ao browser (navegador) dos usuários que armazene, seja no computador ou dispositivos móveis
(celulares, tablets, etc.).
Os cookies tem como objetivo principal permitir que o browser do usuário se lembre das suas ações e/ou
preferências através do tempo, tornando possível que os websites que apliquem cookies forneçam
serviços mais rápidos, eficientes e customizados aos usuários, eliminando a necessidade de introduzir
repetidamente as mesmas informações.
Assim, os cookies são utilizados, dentre outros fins, para identificar os Usuários, armazenar e lembrar as
preferências personalizadas pelo Usuário, auxiliar os usuários a completar tarefas sem ter que reinserir
informações quando estiver navegando de um site para outro ou quanto visitar novamente o site da
THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA ou outro site qualquer que utilize a mesma tecnologia.
Outras ferramentas de coleta de dados, similares aos Cookies, também são empregadas pela
THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA, cookies analíticos e de rastreamento objetivando coletar dados do
usuário e do seu comportamento, para possibilitar que a THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA atue forma mais
direcionada as necessidades dos usuários.
Ressaltamos, porém, que não coletamos informações e dados dos Usuários que não são necessários para
permitir o pleno e adequando funcionamento do site.
Além disso, o tratamento e uso das informações e dados coletados dos Usuários deverão sempre respeitar
a Política de Privacidade da empresa THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA em acordo com seu regimento e
compliance interno. Portanto, é essencial que o Usuário leia atentamente todas as políticas do site.
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Vale lembrar que, apesar da maioria dos browsers aceitarem cookies, os usuários sempre podem
configurar o browser para negar a aplicação de cookies, podendo deletá-los sempre que quiser.
TIPOS DE COOKIES QUE A TMT BRASIL - THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA UTILIZA
Cookies Permanentes: são cookies que ficam armazenados no browser dos seus equipamentos de acesso
(PC, mobile e tablet) e que são utilizados sempre que você faz uma nova visita a um dos nossos websites.
São utilizados, geralmente, para direcionar a navegação aos interesses do utilizador, permitindo-nos
prestar um serviço mais personalizado.
COOKIES de Sessão: são cookies temporários que permanecem no arquivo de cookies do seu browser até
sair do website. A informação obtida por estes cookies serve para analisar padrões de tráfego na web,
permitindo-nos identificar problemas e fornecer uma melhor experiência de navegação.
COMO GERIR OS COOKIES EM SEU BROWSER
Navegadores como Google Chrome, Internet Explorer, FireFox e outros permitem ao usuário, ao
visitar/acessar um website, aceitar, recusar ou apagar cookies, nomeadamente através da seleção das
definições apropriadas no respetivo navegador.
Portanto, você pode configurar os cookies no menu “opções” ou “preferências” do seu browser.
A remoção ou rejeição de cookies do navegador não afeta necessariamente os flash de terceiros utilizados
junto com nossos Serviços. Para excluir ou desativar flash cookies, visite http://helpx.adobe.com/flashplayer/kb/disable-local-shared-objects-flash.html para obter mais informações.
Ressaltamos, contudo, que, ao desabilitar, parcialmente ou totalmente os cookies podem afetar a
qualidade de experiência do usuário.
ALTERAÇÃO DESTA POLÍTICA DE COOKIES
A THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA se reserva o direito de, a qualquer momento, alterar esta Política de
Cookies atualizando seu conteúdo conforme as necessidades de aperfeiçoamento tecnológico ou de suas
funcionalidades.
Quando houver alteração na Política de Cookies, a THEMAGICTOUCH BRASIL LTDA comunicará seus
usuários diretamente pelo site e solicitará a manifestação de sua concordância com a Política, caso
necessário.
TEVE DÚVIDAS? FALE CONOSCO:
Email: contato@tmt.net.br
Telefone: 31 32791050

