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Política de Cookies

Um cookie é um pequeno arquivo de dados colocado no seu computador, tablet ou telefone (técnicos
normalmente chamam esses dispositivos de "terminais") por um website quando você o visita. O
objetivo desta Política de Cookies é informá-lo sobre os cookies, rastreadores e outras ferramentas
(abreviadamente, chamaremos todos de "cookies") que a Meero.com utiliza quando você visita o website
e/ou plataforma.

Existem cinco categorias principais de cookies - cookies estritamente necessários, cookies funcionais,
cookies de desempenho, cookies de direcionamento e cookies de Redes Sociais.

Os cookies estritamente necessários permitem e facilitam as funções básicas do site; como navegação de
página em página ou segurança. O website não pode funcionar sem eles. Estes cookies não armazenam
qualquer informação de identificação pessoal.

Os cookies funcionais permitem que um site se lembre das coisas que você quer; como se você gostaria
de usar o chatbot para se comunicar conosco, sua preferência de idioma ou região. Seu consentimento
será solicitado antes de colocarmos estes cookies.

Os cookies de desempenho ajudam-nos a compreender como você e outros visitantes interagem com os
nossos websites. Eles podem ser usados para saber quais páginas são as mais e menos populares e ver
como os visitantes navegam pelo site. A maioria destas informações é coletada com pseudônimo. Isso
significa que a informação que nos é comunicada consiste apenas num número (ou seja, "10.000 pessoas
estão no Meero.com neste momento") (e não "Fran Fine, Maxwell Sheffield e CC Babcock leram todos a
política de cookies do Meero.com às 12h35 de hoje"). Você será solicitado a dar seu consentimento
antes de instalarmos esses cookies.

Os nossos parceiros publicitários podem definir cookies de direcionamento através do nosso site para
compreender os seus interesses. O objetivo é mostrar aos usuários anúncios que são adaptados e
relevantes para cada usuário individual. Seu consentimento será solicitado antes de instalarmos estes
cookies.

Os cookies de Redes Sociais são capazes de rastrear seu navegador através de outros sites e construir um
perfil baseado em seus interesses. Seu consentimento será solicitado antes de instalarmos esses cookies.

Meero.com utiliza os seguintes cookies:

Categoria de Cookies Fornecedor de Cookies
Cookies estritamente necessários Meero

Cookielaw
Formeden

Cookies funcionais Meero
scout-cdn.salesloft.com
Unsplash



Stripe
script.hotjar.com
Vimeo
Intercom

Cookies de desempenho Meero
serve.albacross.com
Giphy
statcounter.com
trackcmp.net
cdn4.mxpnl.com
script.hotjar.com

Cookies de direcionamento js.hull.io
bidswitch.net
Youtube
assets.ub-analytics.com
Linkedin
Yahoo
adnxs.com
343efee9.web.hullapp.io
AdRoll
serve.albacross.com
pubmatic.com
Facebook
Meero
taboola.com
doubleclick.net
scout.salesloft.com
Bing
Outbrain
casalemedia.com
343efee9.hullapp.io
3lift.com
openx.net

Cookies de Redes Sociais Meero

Adicionalmente, se você tem uma conta de usuário na plataforma Meero.com, a Meero usa os seguintes
cookies:

Categoria de Cookie Fornecedor de Cookies
Cookies estritamente necessários Meero
Cookies funcionais Meero
Cookies de desempenho Meero

statcounter.com
Cookies de direcionamento script.hotjar.com

js.hull.io
Facebook
Youtube



Linkedin
343efee9.web.hullapp.io
343efee9.hullapp.io

Você pode retirar o seu consentimento a qualquer momento para cookies que você tenha previamente
autorizado apagando os cookies no seu computador ou outro dispositivo e, em seguida, escolher a partir
das opções apresentadas na próxima vez que visitar Meero.com.

Cada navegador tem uma configuração diferente para excluir cookies. Mais detalhes sobre as
configurações de cookies podem ser encontrados no menu de ajuda do seu navegador, por exemplo:

- Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/pt-br/windows/excluir-e-gerenciar-cookies-168dab11-0753-043d-
7c16-ede5947fc64d;

- Safari: https://support.apple.com/pt-br/HT201265;
- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt-BR;
- Firefox: https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/limpe-cookies-e-dados-de-sites-no-firefox.

Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento dos seus dados pessoais ao utilizar este
website, convidamos você a consultar a nossa Política de Privacidade.
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