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Política de Privacidade e Segurança de Dados 

A Política de Privacidade do Embaixador Onda Verde foi criada para demonstrar o compromisso com a 

segurança e a privacidade das informações coletadas dos nossos usuários, sendo estes os titulares dos 

seus dados pessoais.  

A Política esclarece as condições gerais de coleta, uso, armazenamento e demais formas de tratamento e 

proteção de dados pessoais no nosso site e mídias sociais, em conformidade com a legislação brasileira 

atualmente em vigor em matéria de privacidade e proteção de dados pessoais no Brasil, incluindo, mas 

não se limitando, ao Marco Civil da Internet” e à Lei Geral de Proteção de Dados. 

 

Cuidados com acesso 

Utilizamos recursos de controle de acesso com criptografia e registro em log, tais como: AWS Identity and 

Access Management, AWS Organizations e AWS CloudTrail. Não acessamos nem usamos o conteúdo das 

informações dos embaixadores para qualquer finalidade sem o devido consentimento. Nunca usamos o 

seu conteúdo ou informações derivadas desse conteúdo para fins de marketing ou publicidade. 

 

Cuidados com o armazenamento 

Optamos por utilizar duas regiões distintas da AWS, sempre replicamos e salvamos o conteúdo em mais 

de uma região da AWS. Não movemos ou replicamos os dados dos clientes em outro local além da AWS. 

 

Garantia da segurança 

Utilizamos criptografia forte para o conteúdo em trânsito ou ocioso através:  

- De recursos para criptografar dados disponíveis no armazenamento da AWS e serviços de base de dados, 

como Amazon Elastic Block Store, Amazon Simple Storage Service, Amazon Relational Database Service e 

Amazon Redshift. 

- Do gerenciamento de chaves de criptografia, o AWS Key Management Service. 

- Da criptografia no nosso servidor (SSE) com o Amazon S3-Managed Keys (SSE-S3). 

 

Política de Cookies  

A Política de Cookies não é um contrato e não cria nenhum direito ou obrigação legal, mas são diretrizes 

referentes ao nosso uso de cookies, sendo aplicada a todos os produtos e serviços no Embaixador Onda 

Verde. 

 

 



 
O Embaixador Onda Verde usa cookies?  

Sim, utilizamos cookies e outras tecnologias similares para que aqueles que acessam o Embaixador Onda 

Verde tenham a melhor experiência possível. Ao continuar a visitar o site ou usar nossos serviços, o 

usuário está concordando com a utilização de cookies e tecnologias semelhantes para os fins descritos 

especificamente nesta política. 

 

O que é um cookie?  

Um cookie é um pequeno arquivo adicionado ao dispositivo ou computador que permite ativar os 

recursos e funcionalidades do site do Embaixador Onda Verde. Os cookies nos permitem identificar o 

dispositivo ou computador com segurança, e nos ajudam a saber se alguém tentou acessar a conta do 

usuário a partir de um outro dispositivo ou computador.  

 

Que tipos de cookies o Embaixador Onda Verde utiliza?  

Usamos dois tipos de cookies: cookies persistentes e cookies de sessão. 

Um cookie persistente ajuda a reconhecer o usuário, possibilitando retornar ao Embaixador Onda Verde 

ou interagir com o nosso servidor sem que seja preciso entrar na conta novamente. Depois de entrar na 

conta, um cookie persistente permanecerá no navegador do usuário e será lido pelo Embaixador Onda 

Verde quando retornar ao nosso site.  

Os cookies de sessão duram até a mesma terminar (geralmente durante a visita a um site ou durante uma 

sessão do navegador). 

 

Para que os cookies são utilizados? 

Os cookies podem ser utilizados para reconhecer o usuário quando acessa o Embaixador Onda Verde para 

armazenar preferências e para proporcionar uma experiência personalizada de acordo com as 

configurações. Os cookies também tornam as interações do usuário com o Embaixador Onda Verde mais 

rápidas e seguras. 

 

Controle de cookies 

A maioria dos navegadores permite que o usuário controle cookies nas configurações. Entretanto, limitar 

a utilização de cookies, poderá impedir que configurações personalizadas sejam salvas, como por 

exemplo, nome de usuário e senha. 

 

Como desativar ou remover os cookies? 

O usuário pode escolher rejeitar ou bloquear tipos específicos de cookies, que não sejam essenciais para 

o funcionamento do site, configurados através da visita ao nosso site ao clicar nas preferências de cookies 

em nossa central de privacidade. 



 
Porém, ao rejeitar ou apagar a utilização de cookies obrigatórios e essenciais para o funcionamento do 

site, algumas das funções do site podem não funcionar corretamente. Dessa forma, ao utilizar o site sem 

apagar ou rejeitar os cookies obrigatórios, o usuário concorda que podemos posicionar os cookies para 

que o site funcione normalmente.  

 

Alterações da Política de Cookies 

O Embaixador Onda Verde pode alterar esta Política de Cookies conforme necessário e a qualquer tempo, 

sendo as alterações informadas com destaque em nosso site. 
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