
Política de Cookies

O site https://www.pousadadobomjesus.com utiliza cookies para

acompanhar as preferências dos usuários e dessa forma

melhorar sua experiência em cada visita.

Pequenos  

arquivos  

de texto

Armazenados

Navegador

Nesta Política você vamos te explicar detalhadamente sobre os cookies.

1

O que são Cookies?

São pequenos arquivos de texto armazenados em seu navegador que permitem  

o reconhecimento e lembrança das suas preferências de navegação.

2

Quais os benefícios do uso de Cookies?

Estas informações serão salvas e, quando você visitar o

nosso site novamente, ele reconhecerá seu navegador e

poderá manter suas opções e preferências previamente

marcadas, incluindo manter a sua conta conectada ou

lembrar suas credenciais de cadastro.

3

Eles duram para sempre?

Fique tranquilo, os cookies geralmente têm uma data de expiração ou, ainda,

você poderá diretamente fazer sua gestão.

Vale dizer que alguns cookies são apagados automaticamente quando você

fecha o navegador (a), enquanto outros devem ser excluídos manualmente

(b).

https://www.pousadadobomjesus.com/pousada


TIPO DE COOKIE DESCRIÇÃO

Cookies Essenciais: São 

imprescindíveis para que o 

site funcione corretamente. 

Por ex. os utilizados no 

momento do login na sua 

conta. O não fornecimento 

dele impedirá o acesso e uso 

da conta.

Balanceamento de carga:

Os cookies de balanceamento de carga são usados para

distribuir e para diminuir a carga do servidor.

Identificação do acesso:

Os cookies de identificação do acesso são usados para

cumprir a politica de segurança, com finalidade de registrar

a Data/Hora, I.P., Dispositivo utilizado e Sistema

Operacional.

Segurança:

Os cookies de segurança são usados para os controles de

segurança e verificações.

A maioria dos aplicativos e navegadores da Internet aceitam cookies. No

entanto, você pode, a qualquer momento, usar recursos do seu navegador

para bloquear a instalação dos cookies ou para ser informado sobre

quando estão ativados. Em alguns casos de aceite automático você talvez

tenha que apagar ou bloquear cookies manualmente.

Fechar o Navegador Cookies excluídos

a. b.

Excluir manualmente
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O que acontece se os Cookies não forem aceitos?

Se você rejeitar a utilização de cookies, você poderá visitar nosso website, 

mas algumas das funções poderão não funcionar corretamente.

ACEITAR RECUSAROU
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Quais os tipos de Cookies que utilizamos?

RECUSAR



Cookies de Análise:São 

utilizados para melhorar o 

conteúdo do site e sua 

experiência de navegação.

Google Analytics:

Estes cookies recolhem dados estatísticos para melhorar a 

apresentação e navegação no Site.

A Google completa os dados agregados com dados 

demográficos e outra informação de interesse, para que 

possamos entender melhor nossos hospedes.

São utilizados para melhorar o conteúdo do site e sua  

experiência de navegação.

Localização:

O endereço aproximado do usuário (cidade, estado, país,

código postal), conforme determinado pelo endereço IP, é

armazenado para permitir selecionar automaticamente o

país, mostrando assim quais os estabelecimentos mais

próximos do usuário.

Cookies de  

Funcionalidade

São utilizados para a customização de sua navegação. 

Reconhecem e aplicam suas preferências dentro do site e 

relacionam-se às funcionalidades das ferramentas em 

nosso site. Por ex.: opções de visualização de vídeos

Cookies de Marketing

São utilizados para, com 

base na sua informação no 

momento de acesso em 

nosso site, te direcionar 

publicidades próprias ou de 

algum dos nossos 

parceiros.

Publicidade:

Distribuir publicidade direcionada/comportamental.

Estudos de mercado:

Realizar estudos de mercado.

Campanha / promoção

Medir a eficácia da campanha.

Detecção de fraude

Detectar a fraude do clique.

Observações importantes:

É importante destacar que a Pousada do Bom Jesus não se

responsabiliza pelo uso de cookies feita por terceiros, que

eventualmente podem fazer monitoramento de suas atividades

online mesmo após sair de nosso site. Por isso: é recomendável

que você limpe seu histórico de navegação regularmente ou utilize

ferramentas disponíveis em seu navegador para impedir o uso de

cookies de terceiros.

Ao utilizar o nosso website sem apagar, alterar ou rejeitar alguns ou

todos os cookies (o que pode ser feito em qualquer momento), você

concorda que podemos posicionar aqueles cookies que você

não apagou ou rejeitou nos seus dispositivos.



Observações importantes:

Você tem o direito e pode impedir o armazenamento de cookies no

seu computador, configurando e selecionando dentro de seu

navegador a opção “não aceitar cookies”.

Leve em consideração que, se você não autorizar o uso de alguns

cookies essenciais e necessários para a funcionalidade de nosso

site, isso poderá resultar em restrições e limitações em sua

experiência.

Se você tiver dúvidas a respeito da nossa Política  

de Cookies, entre em contato através do e-mail:

tratamentodedados@pousadadobomjesus.com

mailto:tratamentodedados@pousadadobomjesus.com

