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NUVASIVE ® AVISO DE COOKIES 
 
Data de vigência: 08/02/2019 
 
Como a maioria dos outros sites e serviços, a NuVasive e nossos parceiros podem usar 
cookies e tecnologia similar para facilitar a funcionalidade do nosso Site e Serviços e 
aprimorar sua experiência do usuário. 
 
O que são cookies? 
 
Para mais informações sobre cookies e tecnologias similares, leia abaixo: 

• Cookies: Cookies são pequenos arquivos de dados (geralmente consistindo em letras 
e números) que podem ser colocados no seu navegador ou dispositivo quando você 
visita um site. Os cookies são amplamente utilizados para ajudar a facilitar a operação 
de sites, para ajudá-los a trabalhar com mais eficiência e para fornecer informações 
analíticas.  Eles não podem transmitir vírus de computador, recuperar outros dados do 
disco rígido do computador ou capturar seu endereço de e-mail. 

• Google Analytics: os cookies analíticos coletam e processam informações usadas de 
forma agregada para obter informações sobre a atividade do usuário e melhorar o 
conteúdo e a funcionalidade do site. 

• Cookies Flash: um Cookie Flash é um pequeno arquivo de dados colocado em um 
computador usando o Adobe Flash ou uma tecnologia similar que pode ser incorporada 
ao seu computador ou ser baixada ou instalada por você nele. Essas tecnologias são 
usadas para personalizar e aprimorar sua experiência on-line, facilitar processos e 
personalizar e armazenar suas configurações. 

• Web beacons: um web beacon é um arquivo de imagem transparente muito pequeno 
usado para monitorar sua navegação em um único site ou em uma série de sites. Eles 
também podem ser chamados de “web bugs" ou "clear gifs". Os web beacons podem 
ser usados com cookies para entender como os usuários de um site navegam por ele. 

• SDKs: SDKs são blocos de código fornecidos por nossos parceiros que podem ser 
instalados em nossos aplicativos móveis. Os SDKs podem nos ajudar a entender como 
você interage com nossos aplicativos móveis e coletar determinadas informações sobre 
o dispositivo e a rede que você usa para acessar o aplicativo ou os outros aplicativos 
instalados no seu dispositivo. 

• Armazenamento local: o armazenamento local inclui armazenamento local do HTML5 
e cache do navegador. Esses aplicativos da web podem armazenar dados localmente 
no seu navegador ou dispositivo. 

Se você usar ou acessar os serviços da Seismic, poderão ser aplicados cookies 
adicionais, que incluem: 
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• Cookies essenciais: são os cookies necessários para fornecer recursos ou serviços 
solicitados (por exemplo, permitir que você faça log-in em áreas seguras do site). 

• Cookies de funcionalidade: os cookies funcionais são usados para reconhecê-lo 
quando você retorna aos nossos serviços da Seismic. Essas tecnologias permitem que 
o conteúdo seja personalizado para você (por exemplo, cumprimente-o pelo nome e 
lembre-se de suas preferências, como escolha de idioma ou região). 

• Cookies analíticos: esses cookies nos permitem entender como os visitantes usam o 
site/aplicativo da Seismic. 

• Cookies de terceiros: um cookie de terceiros é colocado no seu dispositivo a partir de 
um domínio diferente daquele que você está visitando.  Os cookies de terceiros são 
colocados para que aquele site possa se lembrar de algo sobre você posteriormente. 
Os serviços da Seismic não têm controle ou acesso a esses Cookies. 

• Cookies de sessão e cookies persistentes: "Cookies de sessão" são cookies 
temporários que são armazenados no seu dispositivo apenas enquanto você está 
visitando o aplicativo e "Cookies persistentes" são cookies que são armazenados no 
seu dispositivo por um período de tempo após sua saída do nosso site. O tempo que 
um cookie persistente permanece no seu dispositivo varia de cookie para cookie. Os 
cookies persistentes são usados para armazenar suas preferências para que estejam 
disponíveis na próxima visita e para manter uma descrição mais precisa de como você 
acessa e utiliza os serviços da Seismic. 

Como posso controlar os cookies? 
 
Você tem o direito de decidir se aceita ou rejeita os cookies. 
 
Você pode definir ou alterar os controles do navegador para aceitar ou recusar cookies. Se 
você optar por rejeitar cookies, ainda poderá usar nosso site, mas observe que a 
funcionalidade do site pode ficar reduzida ou indisponível. Como os meios pelos quais você 
pode recusar cookies através dos controles do navegador variam de navegador para 
navegador, você deve visitar o menu de ajuda do navegador para obter mais informações. 
 
Para saber mais sobre cookies, incluindo como ver quais cookies foram definidos e como 
gerenciar e excluí-los, você pode visitar: 
www.aboutcookies.org ou www.allaboutcookies.org. 
 
Para saber mais sobre como o Google Analytics coleta e processa dados e as opções que o 
Google pode oferecer para controlar essas atividades, você pode visitar: 
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. 
 
Você pode impedir a coleta e o uso de dados do Google (cookies e endereço de IP) baixando 
e instalando o plug-in do navegador disponível em: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 
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Mais informações sobre os termos e condições de uso e sobre a privacidade de dados do 
Google podem ser encontradas em: 
http://www.google.com/analytics/terms/gb.html. 
 
Com que frequência você atualizará este Aviso de cookies? 
 
Podemos atualizar este aviso de cookies periodicamente para refletir, por exemplo, alterações 
nos cookies que usamos ou por outros motivos operacionais, legais ou regulamentares.  
 
Portanto, visite regularmente este Aviso de cookies regularmente para se manter informado 
sobre o uso de cookies e tecnologias relacionadas. 
 
A data na parte superior deste Aviso de cookies indica quando foi atualizado pela última vez. 
 
Onde posso obter mais informações? 
Se você tiver alguma dúvida sobre o uso de cookies ou outras tecnologias, envie um e-mail 
para privacy@nuvasive.com. 
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