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POLÍTICA DE COOKIES 

 
 
O CLQ - CENTRO EDUCACIONAL LUIZ DE QUEIROZ LTDA, mantenedor do CLQ-Colégio, 
demonstra o seu compromisso com a privacidade de dados e toma pública a presente Política, 
tudo em conformidade com a LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 
13.709/2018). 
 
Ao acessar nosso site, você decide se autoriza ou não o uso de cookie, que é um pequeno 
arquivo de texto cuja finalidade é permitir identificar seu perfil de hábitos de navegação na 
Internet e, com isso, melhorar a sua experiência ao navegar em nosso site. 
 
Caso não concorde com o uso de cookies dessa forma, você poderá: (i) ajustar as configurações 
de seu navegador para não permitir o uso de cookies; (ii) rejeitar a utilização de cookies ou (iii) 
apagar os cookies a qualquer momento. Lembramos que recusar o uso de cookies ou desabilitá-
lo em seu navegador poderá impactar na sua experiência ao navegar em nosso site. 
 
Assim, procuramos explicar de forma clara e transparente como, quando e por que utilizamos os 
cookies. 
 
Para quaisquer questões ou dúvidas sobre esta Política de Cookies, você poderá entrar em 
contato conosco por meio do seguinte endereço de e-mail lgpd.administrador@clq.com.br. 
 

1. Sobre Cookies 
 
Cookies são arquivos digitais com pequenos fragmentos de dados (e geralmente com 
um identificador único), que são armazenados em seu dispositivo por meio do navegador 
ou aplicativo e que guardam informações relacionadas com as suas preferências. 
 

2. Para que servem os Cookies 
 
Os cookies servem para aprimorar a sua experiência, tanto em termos de performance 
como em termos de usabilidade, uma vez que os conteúdos disponibilizados serão 
direcionados às suas necessidades e expectativas. Os cookies permitem que nosso site 
memorize informações sobre a sua visita, o seu idioma preferido, a sua localização, a 
recorrência das suas sessões e outras variáveis consideradas relevantes para tornar sua 
experiência muito mais eficiente. 
 
Os cookies também poderão ser utilizados para compilar estatísticas anônimas e 
agregadas, que permitem entender como os usuários utilizam e interagem com nosso 
site, bem como para aprimorar suas estruturas e conteúdo. Por serem estatísticas 
anônimas, não podemos identificá-lo pessoalmente por meio desses dados. 
A utilização de cookies é algo comum em qualquer site atualmente. O seu uso não 
prejudica de forma alguma os dispositivos (computadores, smartphones, tablets etc.) em 
que são armazenados. 
 

3. Quais tipos de Cookies utilizamos 
 
Podemos utilizar dois tipos de cookies em nosso site: cookies de sessão e cookies 
persistentes. 
 
✔ Cookies de Sessão: são os cookies temporários que permanecem arquivados até 

que o usuário saia do site ou encerre o navegador. 
 

✔ Cookies Persistentes: são os cookies que ficam armazenados no dispositivo do 
usuário até que sejam excluídos (o tempo que o cookie permanecerá no dispositivo 
depende da duração do seu "tempo de vida" e das configurações do navegador).  

 

Os cookies (de sessão ou persistentes) podem ser categorizados de acordo com sua função: 
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✔ Cookies Estritamente Necessários: permitem navegar e acessar as áreas seguras 
do site. Sem estes cookies, nosso site não funcionará corretamente. 

 
✔ Cookies Analíticos: coletam dados estatísticos anônimos com a finalidade de 

analisar a utilização do site e seu respectivo desempenho. 
 

✔ Cookies de Funcionalidade: são utilizados para assegurar a disponibilização de 
funcionalidades adicionais no site ou para guardar as preferências definidas pelo 
usuário, sempre que utilizar o dispositivo. 

 
✔ Cookies Específicos de Marketing/Publicidade: direcionam a publicidade em função 

dos interesses do usuário, ajudando a medir o sucesso de aplicações e a eficácia da 
publicidade de terceiros. 

 
4. É possível controlar ou excluir Cookies 

 
A maioria dos navegadores de Internet é configurada para aceitar automaticamente os cookies. 
Você pode alterar as configurações para bloquear o uso de cookies ou alertá-lo quando um deles 
estiver sendo enviado para seu dispositivo. Existem várias formas de gerenciar cookies. 
Ao desabilitá-los, talvez você não consiga acessar certas áreas de uma página ou talvez não 
receba informações personalizadas quando visitar nosso site/aplicativo. Além disso, a 
desativação de um cookie ou de uma categoria de cookies não elimina o cookie do seu 
navegador, de modo que o usuário terá que fazer isso a partir do seu navegador. 
 
Caso você utilize dispositivos diferentes para acessar o nosso site (computador, smartphone, 
tablet etc.), deverá assegurar-se de que cada navegador de cada dispositivo esteja ajustado para 
atender às suas preferências em relação aos cookies. Para que você possa, de forma simples e 
intuitiva, gerir suas preferências quanto aos cookies, utilize as configurações do seu navegador. 
 
5. Cookies de Terceiros 
 

Quando você visita nossas páginas, pode receber cookies de sites e domínios de terceiros. Isto 

acontece para permitir que nossos fornecedores recolham informações e entendam seu 

comportamento, a fim de executar devidamente os serviços que estão fornecendo.  

O usuário também poderá decidir se aceita ou não os utilizar. Para tanto, se quiser obter mais 

informações sobre esses cookies, bem como informações sobre como optar por não os receber, 

deve consultar as políticas de cookies e de privacidade específicas dos referidos fornecedores.  

 
6. Alterações a esta Política de Cookies 
 
Nossos sites, o conteúdo desta Política de Cookies e nossa Política de Privacidade estão sujeitos 
a contínuo aprimoramento, de modo que poderão ser modificados a qualquer momento, desde 
que não haja vedação legal nesse sentido, cabendo a você verificá-los periodicamente. 
 


