
POLÍTICA DE COOKIES

Confira abaixo, a Política de Cookies (“Política”), imprescindíveis para a utilização da
plataforma “O Guia Financeiro” (“Plataforma”)

GUIDE LIFE CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA (“GUIDE LIFE”),
sociedade limitada, devidamente inscrita no CNPJ/MF n.º 14.007.908/0001-31, com
sede na Rua Iguatemi, 151, 27 Andar - Itaim Bibi São Paulo – SP - CEP: 01451-011,
apresenta os termos e condições de uso da Plataforma “O Guia Financeiro”,
destinado ao público em geral, na versão paga.

1. Esta Política de Cookies tem por objetivo estabelecer as condições para utilização
de cookies, pela GUIDE LIFE e suas implicações ao ASSINANTE.

2. Para todos os efeitos desta Política, o conceito de ASSINANTE é o mesmo
estabelecido no Termo de Uso e Condições.

3. A GUIDE LIFE utilizará “Cookies” na Plataforma com a finalidade de facilitar o uso
da aplicação pelo ASSINANTE.

4. Os cookies são necessários para oferecer funcionalidades básicas enquanto o
ASSINANTE navega na Plataforma. Além disso, os Cookies possuem a finalidade
de exibir publicidade específica para alguns dos produtos e serviços ofertados pela
GUIDE LIFE.

5. Os Cookies podem ser bloqueados, recusados ou eliminados pelo ASSINANTE a
qualquer momento por meio dos recursos disponibilizados pelo seu browser.

6. O ASSINANTE se declara ciente de que, ao bloquear o uso de Cookies, alguns
serviços web poderão ser parcial ou totalmente, afetados, e comprometer a
navegação no website.

7. A GUIDE LIFE poderá utilizar os seguintes tipos de Cookies:

8. Cookies de sessão: são cookies temporários, que permanecerão no dispositivo do
ASSINANTE até que este saia da Plataforma.

9. Cookies persistentes: permanecem no dispositivo por muito mais tempo ou até
que sejam excluídos manualmente pelo ASSINANTE (o tempo de permanência
deste tipo de Cookies nos dispositivos vai depender da duração ou da "vida" do
cookie específico).

10. A GUIDE LIFE poderá utilizar as seguintes modalidades de Cookies:

11. Cookies de Preferências: coletam informações sobre suas escolhas e
preferências, permitindo-nos recordar o idioma ou outras configurações locais, e
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personalizar o Site de acordo com estas, como: (i) Cookies de localização:
armazena o endereço aproximado do ASSINANTE (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 ASSINANTE. Meios que a GUIDE LIFE poderá utilizar:

a) Site: ASSINANTE pode decidir se quer compartilhar informações de localização e,
caso aceite, o site poderá apresentar conteúdos específicos;

b) Check-in: check-in do ASSINANTE na rede social por meio da disponibilização
pela empresa de wi-fi gratuito ou da criação de uma fanpage bem estruturada;

c) Geofencing: é o conteúdo apresentado em tempo real conforme a movimentação
do internauta detectada pelo GPS;

d) Geotargeting: é a segmentação, por meio do endereço IP, de público pela
localização; ou, (ii) Cookies de idioma: usados para armazenar a língua que o
ASSINANTE selecionou e para mostrar as opções corretas.

12. Cookies de Plug-ins Sociais: utilizados para detectar o ASSINANTE – ou não –
de redes de mídias sociais para análise de pesquisa de mercado e desenvolvimento
de produtos.

13. Etiquetas De Pixels (Tag de pixel): é um tipo de tecnologia utilizada em um site
ou no corpo de um e-mail com a finalidade de rastrear determinadas atividades,
como visualizações de um site ou quando um e-mail é aberto. As tags de pixel
costumam ser usadas juntamente com cookies e as informações de utilização do
website e/ou da Plataforma pelos ASSINANTES podem ser compartilhadas com um
operador como, por exemplo, uma agência de publicidade para que ela possa
direcionar anúncios nos banners no website.

14. Google Analytics: Serviço de análise web fornecido pela Google, Inc. (“Google”).
O Google Analytics coleta cookies primários, dados relacionados ao
dispositivo/navegador, ao endereço IP e às atividades no site/aplicativo para avaliar
e informar estatísticas sobre as interações dos ASSINANTES nos sites e/ou
aplicativos que usam o Google Analytics. A informação gerada pelo Cookie acerca
da sua utilização do site será transmitida e armazenada em um servidor da Google
nos EUA. A GUIDE LIFE ativou o método de coleta "analytics.js" ou "gtag.js" para
controlar o uso dos cookies para armazenar um identificador de cliente pseudônimo
ou aleatório. As informações armazenadas no cookie primário local são reduzidas a
um identificador aleatório (por exemplo, 12345.67890).

15. Google Ads: Google Ads (que era conhecido como Google AdWords e Google
AdWords Express) é uma solução de publicidade on-line que a GUIDE LIFE poderá
utilizar para promover os seus produtos e serviços na Pesquisa Google, no YouTube
e em outros sites na web. A ferramenta também permite que a GUIDE LIFE escolha
metas específicas para os anúncios, como gerar mais chamadas telefônicas ou
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visitas ao site. A GUIDE LIFE poderá interromper a exibição de anúncios quando
desejar.

16. As informações obtidas através dos Cookies de conversão têm como objetivo
criar estatísticas para os clientes Ads que utilizam o rastreamento de conversões.
Por meio das estatísticas geradas pelo Google Ads, será possível para a GUIDE
LIFE descobrir o número de ASSINANTES que clicaram no anúncio exibido pela
Google e que acessaram a página assinalada pela etiqueta de rastreamento de
conversões.

17. A GUIDE LIFE poderá utilizar a função de remarketing da Google Ads. O
remarketing nada mais é que uma ferramenta do Google Ads que marca e identifica
os ASSINANTES que já visitaram o site da Plataforma e passa a exibir seus
anúncios com mais frequência quando o ASSINANTE visitar sites que aceitam
anúncios na rede de display do Google. Isto é, por meio da função de remarketing a
GUIDE LIFE poderá apresentar anúncios a ASSINANTES que visitaram o seu
website adicionando-lhe a etiqueta global do site para remarketing e fragmentos de
eventos. Uma vez instalada a etiqueta global do site, ela irá capturar informações
sobre as páginas visualizadas pelos ASSINANTES do website da Plataforma. Essas
informações incluem o URL e o título da página e são utilizadas para criar listas de
remarketing. O fragmento do evento pode ser utilizado para transmitir dados
específicos para o Google Ads acerca dos visitantes do website da Plataforma e das
ações que realizam no seu site, como, por exemplo, a visualização de um produto, a
realização de compras, o preenchimento de formulários online e a configuração do
registro. Os dados transmitidos para o fragmento do evento também podem ser
utilizados para criar listas de remarketing.

18. Ao usar a Plataforma, o ASSINANTE permite a introdução das ferramentas
acima listadas e, consequentemente, a coleta, o armazenamento e o uso dos seus
dados de uso na forma acima descrita e para os fins especificados. Além disso,
aceita que seus dados sejam armazenados em Cookies mesmo depois de encerrar
sessão no navegador e que seja possível, por exemplo, acessá-los novamente na
sua próxima visita ao site. O ASSINANTE poderá revogar este consentimento a
qualquer momento.

19. O ASSINANTE declara que leu, está ciente e concorda expressamente com
todas as disposições constantes nesta Política.

20. Eventuais situações não previstas nesta Política serão julgadas exclusivamente
pela GUIDE LIFE.

21. A anulação ou invalidação de parte desta Política ou de itens específicos, não
invalida os demais itens remanescentes.
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22. A GUIDE LIFE reserva-se ao direito de aditar, inserir avisos legais e quaisquer
outras disposições, a qualquer tempo, sendo certo que eventuais modificações
poderão ser verificadas nesta Política.

23. Para a resolução de qualquer conflito oriundo desta Política, fica, desde já, eleito
o Foro Central da Comarca de São Paulo – SP.

24. Em caso de dúvidas, reclamações ou sugestões relacionadas a presente
Política, o ASSINANTE poderá entrar em contato com a GUIDE LIFE através do
e-mail contato@oguiafinanceiro.com.br

São Paulo, 13 de agosto de 2021.

GUIDE LIFE CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
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