POLÍTICA DE COOKIES
CODE MONEY TECNOLOGIA LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº
28.167.791/0001-68, adquirida e em processo de transição pela empresa ASAAS GESTÃO
FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o nº 19.540.550/0001-21, com sede na Avenida Rolf Wiest, nº 277,
sala 814, Bairro Bom Retiro, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP:
89.223-005, de agora em diante denominada “ASAAS, vem, por meio da presente Política
de Cookies fornecer informações claras e relevantes sobre o objetivo e função do uso dos
cookies, indicando quais são as diretrizes adotadas pelo ASAAS para atenção e respeito à
privacidade de todos os visitantes do site ou aplicativo, em complemento à Política de
Privacidade.
Ao continuar a usar o nosso site ou aplicativo, você estará automaticamente concordando
que o ASAAS insira cookies em seu computador ou dispositivo móvel para os fins descritos
nesta Política.
1.O QUE SÃO COOKIES
1.1 Um cookie é um pequeno arquivo instalado por meio de seu navegador quando nosso
website é acessado. Esse arquivo é armazenado em seu computador onde fica acessível a
nossos servidores para coleta de informações que nos permitirão aprimorar a usabilidade e
a experiência de navegação em nossos portais. Estes cookies não coletam qualquer
informação ou dado pessoal armazenados em seu computador.
2. OBJETIVO DO USO DE COOKIES
2.1 O objetivo por trás da utilização de cookies no nosso website e aplicativo é fazer a
distinção entre os usuários, personalizando a experiência daquele que navega no website.
Dessa forma, quando você visita nossos websites, empregamos cookies para que
possamos coletar automaticamente os seguintes dados:
(i) informações técnicas como o tipo de equipamento que você utiliza, o sistema operacional
empregado, o navegador utilizado e o endereço de IP. Estes dados são empregados apenas
para fins estatísticos e para aprimorar a experiência de navegação em nossos portais;

(ii) informações sobre a experiência de navegação em nosso website, como por exemplo as
seções visitadas, produtos e serviços visualizados, o tempo de visualização, referência
externas que o levaram a nosso website, etc. Estas informações são empregadas para que
possamos aprimorar a estrutura de nossos portais e para eventual direcionamento de
ofertas de nossos produtos e serviços;
(iii) informações sobre suas preferências pessoais, como idioma de navegação e país de
origem, utilizado no propósito de adotar essas preferências como padrão a cada nova visita
sua em nossos portais.
3. FUNÇÕES DOS COOKIES
3.1 Os cookies utilizados pelo ASAAS executam quatro funções, conforme abaixo:
(i) Cookies Necessários: Alguns cookies são essenciais para o funcionamento do nosso site.
Esse tipo de cookie é definido apenas para resposta a ações feitas pelo usuário,
traduzindo-se em solicitação de serviços, como, por exemplo, definir suas preferências de
privacidade, efetuar login ou preencher formulários.
(ii) Cookies Funcionais: Alguns cookies servem para lembrar das configurações e
preferências feitas pelo usuário, ou ainda ajudar com outras funcionalidades durante a
navegação no site.
(iv) Cookies de Terceiros: É possível a disponibilização de conteúdo de terceiros em nossos
websites e portais, a exemplo de vídeos, imagens, artigos e pesquisas de serviços de mídia
social como Instagram, Linkedin, Facebook, Medium, Youtube, Itunes, etc. Ao acessar o
conteúdo desses provedores, é provável que cookies destes terceiros sejam igualmente
instalados em seus dispositivos. O ASAAS não possui ingerência ou controle sobre o uso,
finalidade e funcionamento destes cookies. Recomendamos que busque conhecer a política
de cookies desses provedores para mais informações. O ASAAS disponibiliza a
funcionalidade de compartilhamento de página ou conteúdo em seus websites que permitem
a divulgação de conteúdo compartilhado em plataformas como Facebook, Instagram,
Linkedin, Whatsapp, Twitter, e outros. Estes serviços de terceiros poderão igualmente
instalar cookies quando você acessa estes serviços. O ASAAS não possui ingerência ou
controle sobre o uso, finalidade e funcionamento destes cookies. Recomendamos que
busque conhecer a política de cookies desses provedores para mais informações.
4. CONTROLE E RESTRIÇÃO DOS COOKIES

4.1 As autorizações para coleta de cookies poderão ser obtidas quando de seu primeiro
acesso a nosso website. As autorizações também poderão ser alteradas de acordo com as
preferências de seu navegador ou simplesmente recusadas. Ressalvamos, contudo, que o
bloqueio de cookies poderá resultar na perda de funcionalidades ou restrição de acesso a
seções de nosso website.
Para maiores informações sobre os cookies do ASAAS, leia a Política de Privacidade.
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