AVISO DE COOKIES
O que são cookies?
Quando você visita os sites da Light, é possível que sejam inseridos cookies no seu
computador.
Cookies são pequenos arquivos de texto que os sites enviam para seu computador ou
outro dispositivo conectado à Internet para identificar exclusivamente seu navegador ou
para armazenar informações ou configurações de navegação. Os cookies permitem
reconhecê-lo quando você retorna aos canais da Light, o que permite fornecer uma
experiência personalizada.
Ainda, os cookies são para manter o correto funcionamento dos canais da Light, garantindo
a melhor experiência de navegação possível para os clientes e usuários.

Cookies utilizados pela Light
a) Cookies essenciais:
São cookies utilizados para garantir o correto funcionamento do site e canais digitais da
Light, permitindo a livre navegação e o acesso a áreas logadas, por exemplo.
Essa categoria de cookies não coleta informações sobre você que poderiam ser utilizados
para fins de marketing, tampouco armazena suas informações de navegação em outros
sites. Por tais motivos, estes cookies não podem ser desativados.
Abaixo segue a lista dos cookies essenciais que a Light utiliza:
Cookie

Fonte

br.com.Light.SUAv2.
auth.cookie

__utma

Agência
Virtual Light
AGV
Agência
Virtual
Light
AGV
Agência
Virtual
Light
AGV
Agência
Virtual
Light
AGV
Autenticação
pelo Facebook
(SUA)
Autenticação
pelo Facebook
(SUA)
Museu Light

_ga

Museu Light

ASP.NET_SessionId
isAssociado
__RequestVerificatio
nToken_L1RBQQ2
fbm_
ASP.NET_SessionId

Período de
armazenamento
8 minutos (renova
a cada ação)
Ativo até fechar o
navegador
Ativo até fechar o
navegador
Ativo até fechar o
navegador
10 meses
Ativo até fechar o
navegador
2 anos
2 anos

Finalidade de uso
Esse cookie é utilizado para
validar o limite de 8 minutos
de sessão ativa
Este cookie é utilizado para
realizar uma verificação de ID
da sessão interna do servidor
Esse
cookie
serve
para
identificar se o usuário é
associado a um GC
Esse cookie é utilizado para
validar o tráfego original das
informações no ASP.NET MVC
Cookie
utilizado
pelo
JavaScript do Facebook
Esse cookie é utilizado para
verificação de ID da sessão
interna do servidor
Esse cookie é usado para
distinguir usuários e sessões.
Esse cookie é usado para
distinguir usuários.

_gat

Museu Light

180 minutos

_gid

Museu Light

24 horas

.AspNetCore.Antiforg
ery

Museu Light

Ativo até fechar o
navegador

HSID

Museu Light

2 anos

SID

Museu Light

2 anos

SEARCH_SAMESITE

Museu Light

30 minutos

__cfduid

Museu Light

30 dias

Esse cookie é usado para
controlar a taxa de solicitação.
Esse cookie é usado para
distinguir usuários.
Esse cookie é utilizado para
fornecer
proteção
contra
ataques Cross-site Request
Forgery.
Esse cookie é utilizado para
confirmar a autenticidade do
visitante, impedir o uso
fraudulento de dados de login
e proteger os dados do
usuário contra acesso não
autorizado.
Esse cookie é usado para
confirmar a autenticidade do
visitante, impedir o uso
fraudulento de dados de login
e proteger os dados do
visitante contra acesso não
autorizado.
Mitigar riscos de fuga de
informação
de
fontes
cruzadas. Também oferece
proteção contra ataques de
pedidos
de
falsificação
cruzada no local - Google.
Esse cookie é utilizado para
detectar
visitantes
malintencionados e minimizar o
bloqueio
de
usuários
legítimos.

b) Cookies de análise de tráfego:
São cookies cujo propósito é coletar informações sobre como os sites e canais digitais da
Light são utilizados, por meio de dados agregados e estatísticas que permitem identificar
padrões de uso e, consequentemente, melhorar os serviços e funcionalidades.
Por exemplo, para ajudar a entender melhor como as pessoas utilizam os canais e sites
da empresa, a Light trabalha com diversos parceiros analíticos, incluindo o Google
Analytics. Para evitar que o Google Analytics utilize suas informações para análise, você
pode instalar o add-on Google Analytics Opt-Out no navegador clicando aqui.
Abaixo segue a lista de cada um dos cookies utilizados pela Light e como desabilitá-los:

__utmz

Museu Light

Período de
armazenamento
6 meses

GPS

Museu Light

24 horas

Cookie

Fonte

Finalidade de uso
Este cookie é utilizado para
armazenar a origem do tráfego
ou a campanha pela qual o
usuário chegou ao seu site
Este cookie é utilizado para
armazenar dados de localização

YSC

Museu Light

Até
fechar
navegador

o

yt-remotecast-installed

Museu Light

Por sessão

yt-remoteconnecteddevices

Museu Light

yt-remotedevice-id

Museu Light

yt-remotefast-checkperiod

Museu Light

Persistente
(permanecem
no
computador
até
serem excluídos)
Persistente
(permanecem
no
computador
até
serem excluídos)
Por sessão

yt-remotesession-app

Museu Light

Por sessão

yt-remotesession-name

Museu Light

Por sessão

NID

Museu Light

182 dias

vuid

Museu Light

2 anos

collect

Museu Light

Por sessão

Este cookie é utilizado pelo
YouTube
para
rastrear
visualizações
de
vídeos
incorporados.
Este cookie armazena as
preferências do player de vídeo
do usuário usando o vídeo
embutido no YouTube
Este cookie armazena as
preferências do player de vídeo
do usuário usando o recurso
Você pode ser um vídeo
Este cookie armazena as
preferências do player de vídeo
do usuário usando o recurso
Você pode ser um vídeo
Este cookie armazena as
preferências do player de vídeo
do usuário usando o recurso
Você pode ser um vídeo
Este cookie armazena as
preferências do player de vídeo
do usuário usando o recurso
Você pode ser um vídeo
Este cookie armazena as
preferências do player de vídeo
do usuário usando o recurso
Você pode ser um vídeo
Este cookie é utilizado pelo
Google
para
lembrar
as
preferências
e
outras
informações do usuário, em
particular o idioma preferido
dele (por exemplo, português),
quantos resultados de pesquisa
o usuário deseja que sejam
exibidos
por
página
(por
exemplo, 10 ou 20) e se o
usuário deseja que o filtro
SafeSearch da Google seja
ativado.
Esse cookie é utilizado pelo
player de vídeo Vimeo em
sites.
Esse cookie é utilizado para
enviar dados ao Google
Analytics sobre o dispositivo e
o comportamento do visitante.
Rastreia o visitante através
dispositivos e canais de
marketing.

c) Cookies para fins de marketing:
São cookies cujo propósito é coletar informações de navegação para fins de marketing, a
partir da análise de suas preferências e desejos.

É possível que sejam coletados dados como seu nome, as páginas dos sites e canais
digitais que visitou, outros sites que tenha acessado e etc.
As informações coletadas são usadas para avaliar a eficácia das campanhas de marketing
ou para fornecer uma melhor segmentação para o marketing.
Abaixo seguem maiores informações sobre os cookies identificados na Light:
Cookie

Fonte

Período de
armazenamento
7 dias

1P_JAR

Museu
Light

SIDCC

Museu
Light

3 meses

__Secure3PAPISID

Museu
Light

2 anos

SSID

Museu
Light

2 anos

__SecureSSID

Museu
Light

8 meses

__SecureHSID

Museu
Light

8 meses

Finalidade de uso
Esse cookie é utilizado
para
armazenar
as
preferências do usuário
Esse cookie é usado
para
coletar
informações
sobre
como o usuário final
usa o site e qualquer
publicidade
que
o
usuário final possa ter
visto antes de visitar o
site.
Esse cookie é utilizado
para criar um perfil de
interesse dos visitantes
do site para mostrar
anúncios relevantes e
personalizados
por
meio
de
redirecionamento.
Esse cookie é utilizado
para
salvar
as
preferências do usuário
e outras informações,
como
o
idioma
preferido, o número de
resultados de pesquisa
a serem exibidos na
página.
Esse cookie é utilizado
para
armazenar
informações
sobre
como o visitante usa o
site e sobre os anúncios
que podem ter sido
vistos
antes
do
visitante visitar o site.
Também usado para
personalizar anúncios
nos
domínios
do
Google.
Esse cookie é utilizado
para fins de segurança,
permite
ao
Google
autenticar
usuários,
impedir
o
uso
fraudulento
de

SAPISID

Museu
Light

10 anos

__Secure3PSID

Museu
Light

2 anos

APISID

Museu
Light

2 anos

__SecureAPISID

Museu
Light

8 meses

LOGIN_INFO

Museu
Light

2 anos

PREF

Museu
Light

8 meses

credenciais de logins e
proteger os dados de
usuários de partes não
autorizadas. Também
pode ser usado para
fins de segmentação
para mostrar conteúdo
de anúncio relevante e
personalizado.
Definido
pela
DoubleClick,
esse
cookie é utilizado para
criar perfis de interesse
dos visitantes do site e
exibir
anúncios
relevantes em outros
sites.
Funciona
identificando
o
navegador e dispositivo
utilizado pelo usuário.
Esse cookie é utilizado
para criar um perfil dos
interesses
dos
visitantes do site para
mostrar
anúncios
relevantes
e
personalizados
por
meio
de
redirecionamento.
Esse cookie personaliza
anúncios do Google em
sites com base em
pesquisas e interações
recentes.
Esse cookie é utilizado
para criar um perfil de
interesses
dos
visitantes do site para
mostrar
anúncios
relevantes
e
personalizados
por
meio
de
redirecionamento
Esse cookie é utilizado
pelo You Tube para
coletar
dados
do
usuário por meio de
vídeos incorporados em
sites e agregar aos
dados do perfil de
outros
serviços
da
Google
para
exibir
publicidade
direcionada.
Esse cookie é utilizado
por
parceiros
de
publicidade para criar

VISITOR_INF
O1_LIVE

Museu
Light

5 meses

DSID

Museu
Light

6 horas

IDE

Museu
Light

1 ano

test_cookie

Museu
Light

1 dia

DV

Museu
Light

6 horas

OGPC

Museu
Light

10 dias

ANID

Museu
Light

2 anos

Collect

Museu
Light

Por seção

um perfil de interesse e
exibir
anúncios
relevantes em outros
sites.
Funciona
identificando
exclusivamente
seu
navegador
e
dispositivo. Pode ser
definido pelo Google ou
pela Doubleclick
Esse cookie é utilizado
para
rastrear
as
informações dos vídeos
incorporados
do
YouTube em um site.
Esse cookie é utilizado
para
publicidade
veiculada na Web e
armazenada
no
google.com
Esse cookie é utilizado
pelo
Google
DoubleClick
e
armazena informações
sobre como o usuário
usa o site e qualquer
outro anúncio antes de
visitar o site. Isso é
usado para apresentar
aos usuários anúncios
relevantes para eles de
acordo com o perfil do
usuário.
Esse cookie é utilizado
para verificar se o
navegador do usuário
suporta cookies.
Esse cookie é utilizado
para fins de publicidade
direcionada.
Esse cookie ativa a
funcionalidade
do
Google Maps.
Esse cookie é utilizado
para
publicidade
veiculada na Web e
armazenada
no
google.com
Esse cookie é utilizado
para enviar dados ao
Google Analytics sobre
o
dispositivo
e
o
comportamento
do
visitante. Rastreia o
visitante através
dispositivos e canais de
marketing.

CONSENT

Museu
Light

7711 dias

Esse cookie é utilizado
para
coletar
informações de como o
usuário usa o site e
também
qualquer
publicidade que tenha
visto antes de acessar o
site.

Cookies de terceiros
São cookies definidos por terceiros, diferentes da Light, para fins de coletar informações
sobre o comportamento do usuário, informações demográficas ou marketing direcionado.
Esses parceiros utilizam essas tecnologias para (1) ajudar a analisar como você utiliza as
Plataformas Light; (2) anunciar os serviços da Light, mais adequados ao seu perfil e
necessidades, tanto nas Plataformas Light, quanto em sites de terceiros; (3) ajudar a
detectar ou evitar fraudes; ou (4) coletar informações sobre suas atividades nas
Plataformas Light, em outros sites, e/ou os anúncios nos quais você clicou.
Ao usar o site da Light, você pode encontrar conteúdo incorporado ou pode ser direcionado
para outros sites, como links para redes sociais ou inscrição em banco de talentos, por
exemplo.
Esses sites e conteúdo incorporado podem usar seus próprios cookies. A Light não tem
controle sobre a colocação de cookies por outros sites, mesmo que você seja direcionado
a eles pelos canais e sites da Light.
A Light recomenda que você acesse as páginas destes terceiros e procure pela seção de
“privacidade” e/ou “cookies”.

Gestão de preferência de cookies
A maioria dos navegadores aceita cookies automaticamente, mas você pode alterar as
configurações de seu navegador para recusar cookies acessando o recurso de “Ajuda” na
barra de ferramentas de seu navegador.
As configurações dos navegadores mais utilizados podem ser encontradas nos links
abaixo:
- Inserir links externos para as páginas de configurações de cada navegador, por exemplo:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari

Seu dispositivo móvel pode permitir que você controle seus cookies em sua função de
configurações. Para mais informações, consulte as instruções do fabricante do dispositivo.
Caso você opte por recusar cookies, os canais digitais da Light podem não funcionar como
planejado ou não funcionar de modo algum.

Para mais informações sobre o tratamento de dados pessoais dos usuários, leia nosso
Aviso de Privacidade [Inserir link para o arquivo de Aviso de Privacidade].

