
Na OMI respeitamos suas preocupações com privacidade e valorizamos o
relacionamento que temos com você. Este Aviso de Cookies explica como a Gold
Anchor Consulting LLC, d/b/a OMI (“OMI”, “nós”, “O melhor investimento” ou “nosso”)
usa cookies e outras tecnologias semelhantes para reconhecê-lo quando você usa
nosso site, aplicativo móvel ou outro serviço online ou móvel. Ele explica o que são
essas tecnologias e por que as usamos, bem como seus direitos de controlar nosso
uso delas.

Este Aviso explica:

1. O que são Cookies?
2. Tipos de informações coletadas e motivos para coleta
3. Tipos de cookies que usamos
4. Duração do armazenamento de cookies no seu dispositivo
5. Gerenciamento de cookies
6. Consequências da desativação de todos os cookies
7. Alterações no Aviso de Cookies
8. Contate-Nos

1. O que são Cookies?

Cookies são pequenos arquivos de texto que são colocados em seu computador ou
dispositivo móvel quando você visita um site, que nos permitem, entre outras coisas: (i)
reconhecer seu computador; (ii) armazenar suas preferências e configurações; (iii)
compreender as páginas da web do Site que você visitou; (iv) aprimorar sua
experiência de usuário, fornecendo e medindo a eficácia do conteúdo e publicidade
adaptados aos seus interesses; (v) realizar pesquisas e análises; e (vi) auxiliar nas
funções de segurança e administrativas. Eles são então devolvidos ao site original em
cada visita subsequente ou a qualquer outro site que os reconheça. Para obter mais
informações sobre cookies, acesse www.allaboutcookies.org.

O termo "Cookie" é usado neste Aviso em sentido amplo para incluir todas as técnicas
e tecnologias semelhantes, incluindo web beacons, pixels de rastreamento e arquivos
de log. Para obter mais informações sobre essas ferramentas adicionais, consulte
nosso glossário abaixo.

Tipos de informações coletadas e motivos para coleta

Os cookies nos ajudam a entender melhor suas expectativas em relação ao nosso Site
e, como resultado, nos permitem, entre outras estratégias, oferecer aos nossos

http://www.allaboutcookies.org


visitantes uma experiência agradável e sustentável. Aqui estão alguns exemplos dos
tipos de informações que coletamos por meio de Cookies:

● O número de usuários que visitam o Site OMI, a frequência com que o Site foi
visualizado, as páginas visualizadas, os cliques feitos no Site e a duração total
da navegação no Site;

● O nome do site visitado antes do Site OMI;
● Se você está visitando nosso Site pela primeira vez ou não;
● Suas preferências de visualização (por exemplo, layout, preferências de

tamanho, idioma etc.);
● Suas compras e seus pedidos; e
● Seu nome de usuário, sua senha, o tipo de navegador usado e seu endereço IP,

para que possamos identificá-lo durante suas próximas visitas.

Além disso, os Cookies nos permitem fazer o seguinte:

Personalizar a sua visita: Podemos utilizar as informações recolhidas durante a sua
visita para facilitar a sua próxima visita ao nosso Site;
Personalizar as mensagens publicitárias e de marketing que aparecem no Site, sejam
nossas ou de terceiros; e
Analisar as tendências dos clientes: Compilamos informações sobre visitas individuais
ao Site e as analisamos como um todo de forma agregada.
Tipo de cookies que usamos

Usamos cookies próprios e de terceiros por vários motivos. Alguns Cookies são
necessários por motivos técnicos para que nosso Site funcione, e nos referimos a eles
como Cookies "essenciais" ou "estritamente necessários". Outros Cookies nos
permitem rastrear e direcionar os interesses de nossos usuários e melhorar a
experiência em nosso Site. Terceiros também servem Cookies através do nosso Site
para publicidade, análise e outros fins. Os tipos específicos de Cookies próprios e de
terceiros servidos através do nosso Site e as finalidades que desempenham estão
descritos em mais detalhes abaixo.

Cookies primários

Esses cookies são criados pela OMI. Eles são, em sua maioria, usados   para permitir
que você navegue em nosso Site e use seus recursos. Os cookies primários incluem:



● Cookies essenciais do site: Esses cookies são estritamente necessários para
fornecer a você os serviços disponíveis em nosso site e usar alguns de seus
recursos, como acesso a áreas seguras.

● Cookies Funcionais: Esses Cookies permitem que você navegue em nosso Site
ou se beneficie de alguns de seus recursos, como memorizar preferências de
idioma ou fazer pedidos online.

● Cookies analíticos: Estes Cookies nos permitem coletar estatísticas (agregadas
e anônimas) sobre o uso do Site por você e outros visitantes. Essas informações
nos ajudam a melhorar os recursos oferecidos em seu Site.

Cookies de terceiros

Além de nossos Cookies proprietários, algumas empresas terceirizadas e afiliadas
podem colocar Cookies em seu computador, acessá-los e associar web beacons a
eles. Esses Cookies permitem que recursos ou funcionalidades de terceiros sejam
fornecidos no Site ou por meio dele. As partes que definem esses cookies de terceiros
podem reconhecer seu dispositivo tanto quando visita nosso site quanto quando visita
outros sites.

Os cookies de terceiros incluem:

● Cookies Funcionais: Esses Cookies são definidos por terceiros que suportam
nosso Site e permitem que você use serviços e recursos úteis, como suporte a
mensagens instantâneas.

● Cookies de publicidade comportamental online: Esses cookies são definidos por
nossos parceiros de publicidade e coletam dados sobre seus hábitos de
navegação, bem como suas preferências por produtos e serviços. Essas
informações permitem que a OMI e as redes de anúncios com as quais
trabalhamos exibam anúncios relevantes nas páginas mais relevantes de sites
parceiros e no Site OMI. Por exemplo, terceiros ou afiliados podem gerenciar
programas de publicidade OMI em um site que não seja OMI.

Duração do armazenamento de cookies no seu dispositivo

A duração do armazenamento dos Cookies no seu dispositivo pode variar, dependendo
da categoria a que pertencem: temporários ou permanentes.

Cookies temporários



Usamos Cookies temporários em todas as nossas páginas seguras para atribuir e
registrar um ID de sessão. Esse identificador também é usado para fins de relatórios
internos. Não nos permite identificá-lo pessoalmente pelo nome e este tipo de Cookie
não deixa nenhuma informação recuperável no seu disco rígido. A maioria dos nossos
cookies proprietários se enquadram nessa categoria e expiram quando você fecha o
navegador da Internet.

Cookies permanentes

Nossos cookies primários e cookies de terceiros são cookies permanentes. Eles nos
permitem entender o comportamento de navegação dos visitantes por um longo
período de tempo ou fornecer recursos adicionais relacionados às suas solicitações de
personalização do Site e ao conteúdo que você salvou ou armazenou. Eles podem
permanecer no seu computador por 24 horas, uma semana ou vários anos,
dependendo de sua função. Isso significa que esses cookies sobrevivem após o
fechamento do navegador e podem ser usados   pelo nosso site para reconhecer seu
computador quando você reabrir o navegador posteriormente.

Gerenciamento de cookies

Só colocamos Cookies no seu dispositivo depois que você nos dá permissão. Caso não
pretenda receber alguma das categorias de Cookies utilizadas no nosso Site, pode
utilizar os meios descritos abaixo para as desativar. Observe, no entanto, que ainda
precisaremos definir um Cookie em seu dispositivo para lembrar suas preferências
quando você visitar nosso Site novamente a partir de um único navegador.

No momento, é tecnicamente impossível para você sincronizar suas configurações
entre seus navegadores e seus dispositivos (seu computador ou smartphone). Você
deve configurá-los em cada navegador/dispositivo que usa atualmente e sempre que
usar um novo navegador ou dispositivo.

Você pode decidir se aceita ou rejeita os Cookies. Você pode exercer suas preferências
de cookies gerenciando cookies do seu navegador da web. Como os meios para ativar
ou desativar os cookies variam de um navegador para outro, você deve visitar o menu
de ajuda do seu navegador para obter mais informações sobre as preferências de
cookies. Você também pode configurar seu navegador a qualquer momento para ser
notificado do recebimento de um Cookie, para que possa decidir se deseja aceitá-lo ou
não. Os cookies não leem em nenhuma circunstância os dados do seu disco rígido e
você pode excluí-los do seu computador a qualquer momento. Você também pode



gerenciar o uso de tecnologias Flash, incluindo cookies flash e objetos de
armazenamento local com as ferramentas de gerenciamento Flash disponíveis no site
da Adobe.

Consequências da desativação de todos os cookies

Se você optar por desativar todos os cookies, poderá continuar usando certas partes
do nosso site. No entanto, alguns recursos úteis podem não funcionar mais.

Observe que, se você desativou um ou mais cookies, podemos continuar usando as
informações coletadas por esses cookies antes de serem desativados. No entanto,
deixaremos de coletar qualquer informação por meio do Cookie desativado assim que
um Cookie for desativado.

Alterações no Aviso de Cookies

Este Aviso pode ser revisto ocasionalmente e de acordo com os requisitos legais.
Quaisquer alterações feitas serão refletidas neste Site. Este Aviso é específico para as
operações da OMI e se aplica às informações que você fornece online, bem como a
outros meios. Por favor, visite este Aviso de Cookies regularmente para se manter
informado sobre o uso de Cookies. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato
conosco conforme explicado abaixo.

Contate-Nos

Se você tiver dúvidas sobre o uso de Cookies em nosso Site, não hesite em nos
contatar pelo e-mail: omelhorinvestimento1@gmail.com. Você também encontrará
informações mais gerais sobre os tipos de dados pessoais que coletamos sobre você e
como você pode exercer seus direitos de privacidade de dados em nossa Política de
Privacidade.

Glossário

Cookies são arquivos de texto que contêm informações e são baixados em seu
computador ou dispositivo móvel quando você visita um site. Eles são então devolvidos
ao site original a cada visita subsequente ou a qualquer outro site que os reconheça.

Os arquivos de log são arquivos do servidor Web (armazenando informações como
nomes de domínio ou endereços IP, URLs, o código de resposta http, o site do qual
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você acessa o nosso e/ou a data e duração da sua visita) que são criados
automaticamente quando um usuário visita um site.

Algumas páginas do nosso site contém web beacons (também conhecidos como
"Internet beacons", "web beacons" ou "GIFs invisíveis"). Um web beacon é uma
imagem eletrônica geralmente composta por um único pixel. Pode ser colocado numa
página web ou num e-mail para transmitir informação, incluindo dados pessoais como o
endereço IP do computador que descarregou a página em questão, o URL da página, a
hora de consulta da página e o tipo do navegador utilizado, bem como os dados
contidos nos cookies enviados por terceiros.


