
Política de Cookies Imply®

Nós  usamos  a  tecnologia  em  nossos  sites  para  coletar
informações que nos ajudam a melhorar sua navegabilidade, para
tanto, esclarecemos essas ações.

1. Contextualização
A  presente Política  de  Cookies  tem  como  objetivo  fornecer
orientações  sobre  como  ocorre  o  tratamento  (coleta,
armazenamento, uso, etc.) dos cookies relativos aos usuários que
visitam  e  utilizam  as  funcionalidades  disponíveis  nos sites  do
Grupo  Imply.  Esta Política deve  ser  lida  e  interpretada  em
conjunto com a Política de Privacidade do Grupo Imply, disponível
em imply.com

2. Definição
ANONIMIZAÇÃO: Utilização  de  meios  técnicos,  razoáveis  e
disponíveis no momento do tratamento de dados pessoais, por
meio  dos  quais  um  dado  perde  a  possibilidade  de  associação,
direta  ou indireta,  a um indivíduo.  O dado anonimizado não é
considerado dado pessoal para os fins da LGPD.
COOKIES: Cookies são, na terminologia da informática, pequenos
arquivos  de  texto  depositados  por  um  site  servidor  no
computador  do  cliente  usuário  para  “memorizar”  algumas
informações relativas àquela navegação.
DADO  PESSOAL: Informação  relacionada  a  pessoa  natural
identificada  ou  identificável.  Também  são  considerados  dados
pessoais  aqueles  utilizados  para  formação  do  perfil
comportamental de determinada pessoa natural.
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (“LGPD”): Diploma
normativo (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018) que dispõe
sobre o tratamento de dados pessoais em meios digitais ou físicos
realizados por pessoa natural ou por pessoa jurídica, de direito
público ou privado, tendo como objetivo defender os titulares de
dados pessoais e ao mesmo tempo permitir o uso dos dados para
finalidades  diversas,  equilibrando  interesses  e  harmonizando  a
proteção  humana  com  o  desenvolvimento  tecnológico  e
econômico.
TITULAR DE DADOS PESSOAIS (“TITULAR”): Pessoa natural a quem
se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento.
TRATAMENTO  DE  DADOS  PESSOAIS  (“TRATAMENTO”): Toda
operação realizada com dados pessoais, como as que se referem
a  coleta,  produção,  recepção,  classificação,  utilização,  acesso,
reprodução,  transmissão,  distribuição,  processamento,
arquivamento,  armazenamento,  eliminação,  avaliação,  controle
da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão
ou extração.
USUÁRIOS: Para fins desta Política, são os visitantes dos sites da
Imply.

3. Escopo
A  presente Política estabelece  as  informações  relativas  ao  uso
de cookies nos websites da  Imply,  especialmente  no  que
concerne à relação com dados pessoais dos Usuários durante a
sua navegação. Utiliza-se como referência, quando aplicável, a Lei
Geral  de  Proteção  de  Dados  Pessoais,  entre  outras  normas
nacionais e internacionais relativas à privacidade e proteção de
dados pessoais.

4. Aplicabilidade
Esta Política busca  conferir  a  transparência  e  a  compreensão,
pelos usuários, sobre as possíveis maneiras como os seus dados
pessoais  podem  ser  tratados,  por  meio  dos cookies,  em  sua
interação com nossos sites. Nesse sentido, também pretende-se

Imply® Cookie Policy 

We use technology on our websites to collect information
that helps us improve your navigability, and therefore we
clarify these actions.

1. Contextualization
The purpose of this Cookies Policy is to provide guidance
on  how  the  handling  (collection,  storage,  use,  etc.)  of
cookies  relating to  users  who visit  and use the features
available  on  the  Imply  Group websites  takes  place.  This
Policy must  be read and interpreted in conjunction with
the Imply Privacy Policy, available at imply.com 

2. Definition
ANNIMIZATION: Use of technical, reasonable and available
means at the time of processing personal data, whereby
data  loses  the  possibility  of  association,  directly  or
indirectly,  with  an  individual.  Anonymized  data  is  not
considered personal data for the purposes of the LGPD.
COOKIES:  'Cookies'  are,  in  computer  terminology,  small
text  files  deposited by a  server  site  on the user's  client
computer  in  order  to  “remember”  some  information
relating to that navigation.
PERSONAL DATA: Information related to  an identified or
identifiable natural  person.  Personal  data  are also  those
used to form the behavioral profile of a particular natural
person.
GENERAL  DATA  PROTECTION  REGULATION   ("GDPR"):
Normative diploma (Law No. 13.709, of August 14, 2018 in
Brazil) which provides for the processing of personal data
in digital or physical means carried out by a natural person
or  by  a  legal  entity,  of  public  or  private  law,  aiming  to
defend the holders of personal data and at the same time
allow  the  use  of  data  for  different  purposes,  balancing
interests  and  harmonizing  human  protection  with
technological and economic development.
HOLDER OF PERSONAL DATA (“HOLDER”): Natural person
to whom refers the personal data that are the object of
processing.
PROCESSING  OF  PERSONAL  DATA  ("PROCESSING"):  All
operations performed with  personal  data,  such as those
related to collection, production, reception, classification,
use,  access,  reproduction,  transmission,  distribution,
processing,  archiving,  storage,  elimination,  evaluation  ,
information  control,  modification,  communication,
transfer, dissemination or extraction.
USERS: For purposes of this Policy, are visitors to Imply's
websites.

3. Scope
This  Policy  establishes  information  regarding  the  use  of
cookies on Imply's websites, especially with regard to the
relationship  with  personal  data  of  Users  during  their
navigation. It is used as a reference, when applicable, the
General  Law  on  Personal  Data  Protection,  among  other
national  and  international  standards  relating  to  privacy
and protection of personal data.

4. Applicability
This  Policy  seeks  to  ensure  transparency  and
understanding by users of the possible ways in which their
personal  data  may  be treated,  through cookies,  in  their
interaction  with  our  websites.  In  this  sense,  it  is  also



trazer informações para garantir que os usuários entendam como
poderiam  exercer  um  maior  controle  sobre  os  seus  dados  ao
interagir com nossos sites.

5. Objetivos
São objetivos da Política de Cookies dos sites da Imply:
•  Estabelecer  a  transparência  e  as  diretrizes  que  assegurem e
reforcem o compromisso da Instituição com o cumprimento das
legislações de proteção de dados pessoais aplicáveis; e
• Informar aos Usuários sobre como ocorrem os tratamentos das
suas informações e dados pessoais, por meio de cookies, quando
da sua mera visita e/ou acesso e utilização dos websites Imply.

6. Política de Cookies
6.1. Definição de Cookies e aplicação
Os cookies são  pequenos  arquivos  de  texto  depositados  no
computador ou outro dispositivo do Usuário (celulares e tablets,
por  exemplo)  quando  da  sua  visita,  para  permitir  a
disponibilização  de  uma  página  e  “memorizar”  algumas
informações relativas àquela navegação, associar e distinguir os
usuários.  Nesse  sentido,  pode-se  dizer  que cookies são
identificadores eletrônicos.
A Imply  utiliza cookies para  permitir  um melhor  funcionamento
técnico  dos seus websites,  para  lembrar  determinadas
preferências  de  navegação  estabelecidas  pelo  Usuário,  para
oferecer  produtos  e  serviços  relevantes  para  os  Usuários,  para
identificar o tráfego no website, entre outras finalidades melhor
indicadas abaixo.
Os cookies utilizados  podem  ser  próprios  (first-party)  –  isto  é,
estabelecidos pela própria Imply; ou de terceiros (third-party) –
ou seja, estabelecido por outros domínios.
Os cookies utilizados  pela  Imply  podem  capturar  os  dados  não
sigilosos do equipamento, tais como navegador utilizado, versão,
definição do monitor e comportamento nos portais.

6.2. Cookies usados nos sites da Imply
A Imply utiliza, no seu website, 3 (três) tipos de cookies distintos,
sendo  eles:  (i)  operacionais/técnicos;  (ii)  analíticos;  e  (iii)
comportamentais/marketing.  As  informações  sobre  cada  tipo
de cookies, por categoria, se encontram abaixo.
É importante elencar que, quando for indicado, o “tempo máximo
de  vigência”  de  um cookie se  refere  ao  período  de  sua
manutenção após o acesso aos Portais da Imply pela primeira vez.
É  possível  que  o  usuário  diminua  este  período  e  apague
esses cookies pela  gestão  de  seu  próprio  navegador,  como
explicado no item 6.4.
I). Os cookies operacionais/técnicos se destinam a viabilizar o ato
de navegação no website, operando para que as funcionalidades
mais  básicas  efetivamente  sejam  oferecidas  ao  Usuário,  tais
como:
a. ativar funcionalidades essenciais, como software e antivírus;
b. dispor nosso conteúdo de forma adequada ao tamanho da sua
tela, velocidade de conexão e tipo de navegador;
c. lembrar do seu acesso; e
d. compreender o seu comportamento de navegação e como a
plataforma está sendo usada.
Normalmente,  tais cookies só  são  configurados  em  resposta  às
suas ações que correspondem a uma solicitação de serviços, por
exemplo:  definir  as  suas  preferências  de  privacidade,  iniciar
sessão  ou  preencher  formulários  em  alguma  de  nossas
plataformas.
II). Já os cookies analíticos dedicam-se a registrar os dados de uso
do website para que possamos aprimorá-lo futuramente, como os
dados de índice de audiência da página e de fontes de tráfego.

intended  to  bring  information  to  ensure  that  users
understand how they could exercise greater control over
their data when interacting with our sites. 

5. Objectives
The objectives of  the 'Cookie  Policy'  of  Imply's  websites
are:
•  Establish  transparency and guidelines  that  ensure and
reinforce the Institution's commitment to complying with
applicable personal data protection laws; and
• Inform Users about how their information and personal
data  are  processed,  through  cookies,  when  they  merely
visit and/or access and use the Imply websites. 

6. Cookie Policy
6.1. Cookies definition and application
Cookies are small text files placed on the User's computer
or other device (mobile phones and tablets, for example)
when  visiting,  to  allow  the  availability  of  a  page  and
"remember" some information related to that navigation,
associate and distinguish users . In this sense, it can be said
that cookies are electronic identifiers.
Imply uses cookies to allow a better technical functioning
of its websites, to remember certain browsing preferences
established  by  the  User,  to  offer  relevant  products  and
services to Users, to identify website traffic, among other
purposes better indicated below.
The cookies used may be our own (first-party) - that is, set
by Imply itself; or third-party – that is, established by other
domains.
The  cookies  used  by  Imply  can  capture  the  non-
confidential data of the equipment, such as the browser
used,  version,  monitor  definition  and  behavior  on  the
portals. 

6.2. Cookies used on Imply's websites
Imply  uses,  on  its  website,  3  (three)  different  types  of
cookies,  namely:  (i)  operational/technical;  (ii)  analytical;
and  (iii)  behavioral/marketing.  Information  about  each
type of cookies, by category, is found below.
It  is  important  to  mention  that,  when  indicated,  the
"maximum validity period" of a cookie refers to the period
of  its  maintenance  after  accessing  Imply  Portals  for  the
first time. It is possible for the user to shorten this period
and delete these cookies by managing their own browser,
as explained in item 6.4.
I).  The  operational/technical  cookies  are  intended  to
enable the act of browsing the website, operating so that
the most basic functionalities are effectively offered to the
User, such as:
The.  enable  essential  functionality  such as  software  and
antivirus;
B. arrange our content appropriately for your screen size,
connection speed and browser type;
ç. remember your login; and
d.  understand  your  browsing  behavior  and  how  the
platform is being used.
Usually,  such  cookies  are  only  set  in  response  to  your
actions  that  correspond  to  a  request  for  services,  for
example:  setting your  privacy  preferences,  logging  in  or
filling out forms on one of our platforms.
II). Analytical cookies, on the other hand, are dedicated to
recording website usage data so that we can improve it in
the future, such as page audience index and traffic sources



Tais dados nos ajudam a saber quais são as páginas mais e menos
populares  e  a  verificar  como  os  Usuários  se  movimentam
no website. A Imply utiliza cookies analíticos próprios e também
do Google Analytics para geração de dados estatísticos agregados
de uso. Ressalta-se que as informações estatísticas geradas para a
Imply são agregadas – ou seja, não há individualização. 
O Google  Analytics é  um  serviço  que  permite  compreender
melhor como os Usuários interagem com os portais e conteúdos
disponibilizados  nas  páginas  da  Imply.  Para  a  prestação  desse
serviço,  o Google  Analytics coleta  alguns  dados,  como  aqueles
relacionados  ao  dispositivo/navegador,  endereço  IP,
geolocalização,  as  atividades  no  portal,  dentre  outras
possibilidades.  É  possível  que o  Google  compartilhe  tais  dados
com partes terceiras no caso de haver uma obrigação legal, ou no
caso  em  que  partes  terceiras  tratem  os  dados  em  nome
do Google.
Para  entender  mais  sobre  como  o Google trata  os  dados
coletados  por  meio  do Google  Analytics,  bem como conduz  as
questões de privacidade e proteção de dados nessa seara, clique/
acesse  a  Política de Privacidade do Google,  e a  Ajuda do Google
Analytics > Como proteger seus dados.
 III). Por fim, os cookies comportamentais/marketing servem para
traçar um lastro de preferências do Usuário baseado em dados
relativos  à  sua  navegação,  auxiliando  a  exibição  e  criação  de
anúncios personalizados. Esses cookies podem ser ativados tanto
no nosso website quanto nas plataformas dos nossos parceiros de
publicidade  (como Facebook, Google e LinkedIn).  Eles  são
utilizados  para  mensurar  e  veicular  publicidade  no  ambiente
digital  de  forma  personalizada  e  podem  ajudar  a  mostrar
anúncios  online  de produtos  que podem ser  do seu interesse.
Caso a utilização desses cookies não seja permitida, você receberá
menos publicidade das nossas novidades.

6.3. Cookies de terceiros e redes sociais
Nota-se que os cookies usados no site da Imply podem pertencer
a entidades terceiras.  Nesse sentido, retoma-se a diferenciação
entre cookies próprios  (first-party)  e cookies de  terceiros  (third-
party).  Nos cookies próprios  –  nesse  caso,  estabelecidos  pela
Imply - apenas os websites ligados à Imply com o qual o Usuário
interage  gravam  e  analisam  as  informações  desses  arquivos.
Nos cookies de terceiros, outras entidades públicas e/ou privadas
que  não  a  do website acessado  estabelecem os cookies e  terão
acesso às informações registradas.
Conforme  indicado  no  ítem 6.2,  existem cookies de  terceiros
operando  no website ao  qual  esta Política se  aplica:  os
necessários,  os  funcionais,  os  analíticos  e  os
comportamentais/marketing.
Chama-se  a  atenção  aqui  principalmente  para  a  utilização
de cookies comportamentais/marketing,  que  se  correspondem
com  plataformas  de  mídia  para  o  controle  da  exibição  de
anúncios. Tais cookies são de terceiros (plataformas usadas para
realização  das  campanhas  de  marketing,  como  por
exemplo Facebook,  Google,  LinkedIn,  etc.)  e  são  capazes  de
cruzar informações dos Usuários com os seus respectivos perfis
entre as plataformas, por exemplo. Nesse caso, ainda, ressalta-se
que a Imply não tem acesso a esses dados. 
Também  podem  ser  utilizados  cookies  comportamentais  e  de
marketing provenientes de outros sites parceiros, ferramentas de
remarketing e programáticas.
Além disso, os Usuários, por meio do nosso website ou websites
associados  podem  acessar  links  externos,  como  páginas  de
parceiros(as) da Imply e de inscrição em eventos, por exemplo; e
conteúdos  incorporados,  tais  como  vídeos  da  plataforma
YouTube,  fotos  do  Instagram,  e  publicações  do  Twitter  e

data. Such data help us to know which pages are the most
and least popular and to check how Users move around
the website. Imply uses its own analytical cookies and also
Google Analytics to generate aggregated statistical data on
usage. It  should be noted that the statistical information
generated for  Imply  is  aggregated  –  that  is,  there  is  no
individualization.
'Google  Analytics'  is  a  service  that  allows  you  to  better
understand  how  Users  interact  with  the  portals  and
content made available on Imply's pages. To provide this
service, Google Analytics collects some data, such as those
related  to  the  device/browser,  IP  address,  geolocation,
activities  on  the  portal,  among  other  possibilities.  It  is
possible for Google to share such data with third parties in
the event that there is a legal obligation, or in the event
that third parties process the data on behalf of Google.
To  understand  more  about  how  Google  handles  data
collected  through  Google  Analytics,  as  well  as  address
privacy and data protection issues in that area, click/access
Google's Privacy Policy, and Google Analytics Help > How
to Protect your data.
III). Finally, behavioral/marketing cookies serve to track the
User's  preferences  based  on  data  relating  to  their
navigation, helping to display and create personalized ads.
These cookies can be activated both on our website and on
our  advertising  partners  plataformas  platforms  (such  as
Facebook, Google and LinkedIn). They are used to measure
and  deliver  advertising  in  the  digital  environment  in  a
personalized  way  and  can  help  to  show  online
advertisements  for  products  that  may  be  of  interest  to
you. If  the use of these cookies is  not allowed, you will
receive less publicity for our news.

6.3. Third-party cookies and social media
Please note that the cookies used on the Imply website
may  belong  to  third  parties.  In  this  sense,  the
differentiation between our own cookies (first-party) and
third-party cookies is resumed. In our own cookies - in this
case,  established by Imply  -  only  the websites  linked to
Imply with which the User interacts record and analyze the
information  in  these  files.  In  third-party  cookies,  public
and/or private entities other than the website accessed set
the  cookies  and  will  have  access  to  the  registered
information.
As  indicated  in  item  6.2,  there  are  third-party  cookies
operating  on  the  website  to  which  this  Policy  applies:
necessary, functional, analytical and behavioral/marketing.
Attention  is  drawn  here  mainly  to  the  use  of
behavioral/marketing  cookies,  which  correspond  with
media platforms to control the display of advertisements.
Such  cookies  are  from  third  parties  (platforms  used  to
carry out marketing campaigns, such as Facebook, Google,
LinkedIn,  etc.)  and  are  able  to  cross-reference  Users'
information  with  their  respective  profiles  between
platforms, for example. In this case, it should be noted that
Imply does not have access to this data.
Behavioral and marketing cookies from other partner sites,
remarketing and programmatic tools may also be used.
In  addition,  Users,  through  our  website  or  associated
websites, may access external links, such as Imply's partner
and event registration pages, for example; and embedded
content such as videos from the YouTube platform, photos
from Instagram, and posts from Twitter and Facebook. In
such cases, these third party platforms may end up using



Facebook.  Nesses  casos,  essas  plataformas  terceiras  podem
acabar por utilizar de seus próprios cookies. Note-se, no entanto,
que a  Imply não se  responsabiliza  pelas  práticas e políticas de
privacidade dessas plataformas de terceiros.
Para  entender  mais  sobre  como  o  Google,  o  LinkedIn  e  o
Facebook tratam os cookies coletados e conduzem as questões de
privacidade  e  proteção  de dados nessa seara,  clique/acesse  as
Políticas de Cookies do Google, LinkedIn e Facebook;
 
6.4. Controle de Cookies
Caso  o  Usuário  não  deseje  que  os cookies mencionados  sejam
utilizados  quando  da  sua  navegação  nos nossos websites,  é
possível  optar  por  recusar,  desabilitar,  ou  apagar  os  registros
de cookies através  das  configurações  do  navegador  utilizado.
Chamamos a atenção para o fato de que, ao fazer isso, algumas
áreas,  ferramentas  e  funcionalidades  poderão  ser
comprometidas, afetando, dessa forma, o correto funcionamento
do website.  É possível desabilitar  os cookies diretamente no seu
navegador.  Por  fim,  é  importante  ressaltar  que,  caso
os cookies sejam  desabilitados,  eles  não  são  automaticamente
excluídos do navegador, sendo necessário que esse processo seja
feito  de  forma  específica  e  manualmente  por  meio  das
configurações  de  exclusão/eliminação  do  navegador.  É  ainda
possível que o usuário se utilize do recurso de “aba privativa” de
seu  navegador,  o  qual  poderá  desabilitar  o  novo  depósito
de cookies na sessão, sem excluir os já ativos. 

7. Contato em caso de dúvidas
Em caso de dúvidas sobre as  funcionalidades dos nossos sites aos
quais  esta Política se  aplica,  ou  para  comentários  e  sugestões
relativas à mesma, poderá entrar em contato conosco através do
e-mail dpo@imply.com ou do formulário fale conosco: 
https://www.imply.com/pt/contato/

ALTERAÇÕES NA POLÍTICA DE COOKIES
Reitera-se que a Imply reconhece o seu compromisso em zelar
pelo tratamento adequado de dados pessoais para fins legítimos
que  possam  ser  objeto  de  suas  atividades.  Nesse  sentido,  a
presente Política pode ser revisitada periodicamente e, a critério
da Imply, podem ser realizadas modificações que atualizem suas
disposições de modo a reforçar o compromisso permanente da
Instituição com a transparência,  a  privacidade e  a proteção de
dados  pessoais.  As  alterações  realizadas  serão  comunicadas
oportunamente pelos canais oficiais da empresa. 

Data de atualização: 30/08/2021

their  own  cookies.  Note,  however,  that  Imply  is  not
responsible for the privacy practices and policies of these
third-party platforms.
To  understand  more  about  how  Google,  LinkedIn  and
Facebook  handle  collected  cookies  and  address  privacy
and data protection issues in this area, click/visit  Google's
Cookie  Policy,  LinkedIn’s  Cookie  Policy  and  Facebook's
Cookie Policy; 

6.4. Cookies Control
If  the User does not  want the cookies  mentioned to  be
used when browsing our websites, it is possible to choose
to refuse, disable, or delete the cookie records through the
settings of the browser used. We draw your attention to
the  fact  that,  by  doing  this,  some  areas,  tools  and
functionalities  may  be  compromised,  thus  affecting  the
correct functioning of the website. It is possible to disable
cookies directly in your browser. Finally, it is important to
emphasize  that,  if  cookies  are  disabled,  they  are  not
automatically deleted from the browser, it being necessary
that this process be done specifically and manually through
the browser's deletion/deletion settings. It is also possible
for  the  user  to  use  the  "private  tab"  feature  of  their
browser, which will be able to disable the new storage of
cookies  in  the  session,  without  deleting  those  already
active.

7. Contact in case of doubts
If  you have any questions about the functionality of our
websites to which this Policy applies, or for comments and
suggestions  regarding  the  same,  you  can  contact  us  at
dpo@imply.com or through the contact us form: 
https://www.imply.com/engb/contact/

CHANGES TO THE COOKIES POLICY
It  is  reiterated that  Imply  recognizes  its  commitment  to
ensuring  the  proper  treatment  of  personal  data  for
legitimate purposes that may be the object of its activities.
In this sense, this Policy may be periodically revisited and,
at  Imply's  discretion,  modifications  may  be  made  that
update its provisions in order to reinforce the Institution's
permanent commitment to transparency, privacy and the
protection  of  personal  data.  Changes  made  will  be
communicated  in  due  course  through  the  company's
official channels.
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