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 A ODONTOMAXI OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA estabeleceu em 

sua Política de Cookies, os termos de uso e as condições de utilização de seus sites e 

aplicativos no que tange ao acesso ao site/portal, e aceite da utilização dos cookies 

conforme descrito abaixo: 

O que é IP?                                                                                                                                                        

Endereço virtual do seu computador.  

O que são Cookies e Outras Tecnologias de armazenamento? 

São arquivos ou informações que podem ser armazenadas em seus dispositivos 

(computador ou celular) quando você visita os websites ou utiliza os serviços on-line, 

contendo, em regra, o nome do site que o originou, o seu tempo de visita ao site e uma 

numeração, que é gerada aleatoriamente. Os COOKIES, basicamente, refletem o seu 

histórico de navegação e interesses na internet. 

Como funciona a captação de cookies? 

O nosso site utiliza os cookies como ferramentas para mapeamento dos dados através 

das categorias de uso, através de scripts ou do nosso próprio site, os cookies são 

captados através das plataformas aqui citadas e assim conseguimos identificar os 

padrões através das seguintes categorias: 

1. Autenticação  

2. Anúncios  

3. Recursos e Serviços do Site  

4. Desempenho  

Qual a finalidades de utilizarmos os cookies? 

Nós utilizamos os cookies para melhorar a experiência do usuário durante a navegação 

no nosso site. 

Como funcionam as campanhas com os cookies captados por parceiros? 

A ODONTOMAXI não recebe nenhuma informação do cliente que fora compartilhada 

por ele mesmo com o parceiro, bem como, não identifica os potenciais clientes, sendo 

assim apenas solicita as campanhas aos parceiros por métricas de perfis do seu cliente 

potencial.  

E se eu não aceitar a utilização dos cookies no site da Odontomaxi o que acontece? 



Para continuar a sua navegação em nosso site, se faz necessário você aceitar a utilização 

dos cookies, caso você não aceite a sua navegação será bloqueada. 

Como desabilitar cookies?  

Você poderá desabilitar cookies caso seja a sua vontade. A desabilitação deve ser 

realizada alterando-se as configurações de navegação do seu software de internet. Visto 

que nossos cookies concedem acesso a algumas das características do site, 

recomendamos que você habilite, caso contrário poderá não ter a melhor experiência 

de navegação. 


