POLÍTICA DE COOKIES

AGOSTO DE 2021

1. Introdução
A HealthBit – Inteligência em Saúde (“HealthBit”), observando as disposições da Lei Geral
de Proteção de Dados, Lei nº 13.709/18, publica a presente “Política de Cookies”, documento
complementar às outras Políticas Institucionais publicadas, no intuito de apresentar aos
usuários e titulares de dados (“Usuário”), as ferramentas utilizadas pela HealthBit nos portais,
sites e softwares, através da coleta de cookies necessários para o correto funcionamento de
serviços digitais.
Nesta Política, o Usuário entenderá como funciona a captação de cookies, bem como o
armazenamento, finalidade e possibilidade de exclusão, em caso de discordância com a
utilização.
Após a finalização da presente “Política de Cookies”, caso ainda exista alguma dúvida,
nossa equipe de Proteção de Dados poderá ser contatada através do e-mail:
protecaodedados@healthbit.com.br
ou
do
Portal
do
Titular
da
HealthBit:
portaldotitular.healthbit.com.br.

2. O que são Cookies?
Em resumo, os Cookies são pequenos dados, em formato de arquivo de texto, solicitados
pelos nossos sites e portais no intuito de facilitar os padrões de tráfego do usuário, melhorando
a experiência de quem acessa os websites. Esses arquivos são armazenados no computador
ou dispositivos móveis do Usuário.
A HealthBit utiliza cookies para o correto funcionamento dos seus sites e plataformas, os
quais ajudam com o desempenho e estabilização dos softwares, auxílio na navegação,
armazenamento de registros de login, entro outros, promovendo uma experiência estável e
funcional ao Usuário.
Ao armazenar informações relacionadas à navegação, como a opção de idioma, tipo de
navegador, entre outros, é possível facilitar a experiência do Usuário, uma vez que não será
necessário solicitar repetidamente a mesma informação.

3. Categorias de Cookies
Com o objetivo de que o Usuário compreenda melhor o objeto desta política, informamos
que os Cookies podem ser proprietários, quando criados unicamente pela HealthBit, ou de
terceiros, quando criados por terceiros em cooperação com nossos sites.
Em relação a duração, podem ser definidos como de sessão, os quais expiram quando o
Usuário encerra a sua sessão, ou cookies permanentes, que se sustentam por um período
determinado ou até a sua exclusão.
Quanto a finalidade, podem ser:
a) Cookies Essenciais
Essa categoria de Cookies, como o próprio nome diz, são essenciais para o correto
funcionamento de nossos sites, portais e softwares. Sem eles, não seria possível ocorrer a
utilização das ferramentas desenvolvidas pela HealthBit, uma vez que são dados
imprescindíveis para toda que todas as funcionalidades apresentem um bom desempenho.
b) Cookies de Desempenho
Não utilizados pela HealthBit, esse tipo de Cookies funciona como assistente para o bom
desempenho dos sites, portais e softwares, uma vez que coletam maiores informações sobre
os acessos as páginas e sistemas, otimizando a experiência do usuário.
c) Cookies de Funcionalidade
Os Cookies de Funcionalidade, utilizados por grande parte dos sites na internet e pela
HealthBit, ajudam a memorizar as opções selecionadas pelos usuários do sistema, lembrando
as preferências e escolhas e evitando com que o titular de dados necessite repetir o mesmo
ato toda vez que acessar as plataformas.
d) Cookies de Publicidade
A HealthBit não utiliza essa modalidade de Cookie, que busca direcionar anúncios de
patrocinadores e parceiros de publicidade que são de interesse do usuário, limitando o número
de vezes que o anúncio é exibido.

4. Quais Cookies utilizamos?

A HealthBit utiliza Cookies para manutenção e bom funcionamento dos sites, plataformas
e softwares, os quais podem ser separados por sua categoria, nome, tempo de expiração e
finalidade, conforme inserido na tabela abaixo:
Categoria

Nome

Cookie
Essencial
Cookie
Essencial
Cookie de
Funcionalidade
Cookie de
Funcionalidade

PHPSESSID

Tempo de
expiração
Sessão

Finalidade

SSESS%ID%

23 dias

hajas

Sessão

Drupal.tableDrag.showWeight

1 ano

Cookie de
Funcionalidade

Drupal.toolbar.collapsed

1 ano

Cookie de
Funcionalidade

webform-%NODEID%

5 dias

Cookie de
Funcionalidade
(Google
Analytics)
Cookie de
Funcionalidade
(Google
Analytics)
Cookie de
Funcionalidade
(Google
Analytics)

_ga

2 anos

Utilizado para manter a sessão
de um usuário conectada.
Utilizado para manter a sessão
de um usuário conectada.
Utilizado para exportações de
dados.
Utilizado para adicionar um link
antes da tabela para que os
usuários mostrem ou ocultem
colunas.
Utilizado para adicionar um link
para mostrar/ocultar a barra de
ferramentas.
Verifica se a sessão (não
necessariamente logada) já
realizou um envio de formulário.
Usado para distinguir usuários.

_gid

24 horas

Usado para distinguir usuários.

_gat

1 minuto

Usado para controlar a taxa de
solicitação

5. Como desabilitar os Cookies?
Ao acessar pela primeira vez os sistemas, sites e softwares da HealthBit, o Usuário
receberá uma solicitação para concordância da utilização dos Cookies, indicando que, caso o
Usuário continue a navegação nos websites, entenderemos que houve a anuência com as
ferramentas aqui descritas. Caso prefira não autorizar o uso de Cookies pela HealthBit, o
Usuário poderá optar por desativá-los.
É importante esclarecer que, ao tomar essa decisão, o Usuário poderá ter o acesso aos
sistemas da HealthBit inviabilizado, uma vez que os Cookies utilizados são necessários para o
funcionamento dos recursos das plataformas.
O processo para desabilitar os Cookies difere de acordo com o navegador utilizado pelo
Usuário, bem como o dispositivo (smartphone, computadores, notebooks, etc.). Normalmente,
o atalho para exclusão dos cookies pode ser localizado na aba “Ajuda” do navegador, ou
através dos seguintes links:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt-BR
Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
Firefox: https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/limpe-cookies-e-dados-de-sites-no-firefox
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pt-pt/microsoft-edge/eliminar-cookies-nomicrosoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
Safari: https://support.apple.com/pt-br/HT201265

6. Contato para exercício de direitos dos Usuários
Caso o Usuário tenha interesse em entrar em contato com a HealthBit para exercício dos
direitos previstos na Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados, relacionados ao
uso de Cookies pela HealthBit, informa-se abaixo os dados pertinentes, através dos quais o
Encarregado de Proteção de Dados da HealthBit poderá ser contatado:
a) HealthBit Performasys Tecnologia e Inteligência S/A
Encarregada de Proteção de Dados: Giovana Mello Miranda

Avenida Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira, nº 150 – Térreo – Jardim Madalena –
Campinas/SP
E-mail: protecaodedados@healthbit.com.br
Portal
do
titular:
https://www.healthbit.com.br/protecaodedados
e
portaldotitular.healthbit.com.br
Para que a solicitação do Usuário seja devidamente analisada e respondida pela equipe
responsável, o Usuário deverá fornecer o nome completo, CPF e telefone e/ou e-mail para
contato, com a descrição da dúvida ou pedido através dos contatos acima fornecidos.

7. Vigência e Atualização da Política
A presente Política de Cookies passa vigorar a partir da data de sua homologação e
publicação, em agosto de 2021, sendo válida por tempo indeterminado.
Este documento poderá ser revisto a qualquer tempo, para fins de publicação de uma nova
política mais atualizada, quando oportuno ou necessário. No caso de alterações, o Usuário
poderá consultar através dos sites da HealthBit, onde estarão publicados todos os documentos
pertinentes.

8. Disposições Finais
A HealthBit elaborou o presente documento com intuito de informar e esclarecer quais
Cookies são utilizados em nossos sites, portais e softwares, a fim de confirmar transmitir aos
nossos Usuários nosso compromisso com a privacidade e a proteção dos dados.
A HealthBit se compromete a informar o Usuário de eventuais mudanças nas disposições
aqui mencionadas e a manter a presente Política de Cookies atualizada. Continuando a
navegação em nossos sistemas, compreenderemos que o Usuário aceitou às possíveis
mudanças que esta Política venha a sofrer.
Qualquer dúvida eventualmente não sanada pelo presente documento pode ser
direcionada aos canais acima expostos.
Obrigado(a)!

