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Última atualização: 11/10/2022 

 

1. Introdução 
A Fundação Zerbini é uma entidade sem fins lucrativos, responsável pela gestão 

do Instituto do Coração – InCor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo – HCFMUSP.  

Há mais de 40 anos, a Fundação Zerbini investe integralmente na manutenção e 

ampliação das atividades promovidas pelo InCor, colaborando para o seu constante 

crescimento e evolução nas diversas áreas em que atua.  

Prezando pela privacidade dos titulares e proteção de seus dados pessoais, esta 

Política de Cookies, tem por objetivo esclarecer ao usuário visitante do website o conceito 

e a classificação dos Cookies; Quais Cookies são utilizados e para quais finalidades, como 

realizar a gestão dos Cookies (excluir e gerenciar) e modificações desta Política, a fim de 

mantê-lo atualizado. 

 

 

2. O QUE SÃO COOKIES? 
Os Cookies são pequenos arquivos enviados para o computador ou dispositivo 

móvel do Usuário, que permitem à Plataforma armazenar identificadores no navegador do 

Usuário, visando melhorar a experiência de navegação e o acesso às funcionalidades do 

website. 

Os Cookies servem para permitir que o navegador do Usuário armazene as ações 

realizadas enquanto a sessão de navegação estiver ativa, rastreando seus padrões de 

tráfego, determinando sua geolocalização e idioma preferidos, com o intuito de permitir o 

oferecimento de nossos serviços de maneira mais rápida e direcionada, por meio de hábitos 

e preferências. 

Os Cookies também possibilitam a identificação da localização que o Usuário acessa 

o website, o dispositivo utilizado para se conectar, quanto tempo permanece no website, 
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número de cliques, comportamento, bem como o momento em que o Usuário saiu do 

website, fornecendo à Fundação Zerbini métricas de desempenho e identificação de 

problemas na utilização do website pelos Usuários. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DE COOKIES 
Os Cookies podem ser classificados da seguinte maneira: 

Quanto à Duração 

a) Cookies de sessão: são Cookies temporários, que expiram depois que o 

Usuário encerra o navegador utilizado para acesso ao website. 

b) Cookies persistentes: são Cookies que ficam armazenados no dispositivo 

do Usuário, até seu prazo final de expiração ou até que o Usuário os exclua. 

Quanto ao Proprietário 

a) Cookies de terceiros: são Cookies definidos por terceiros, que não sejam 

nativos do website nem relacionados – ou seja, Cookies criados por outros 

websites/aplicativos. 

b) Cookies proprietários: são Cookies definidos pelo próprio website que o 

Usuário visita ou por terceiros em seu nome. 

Quanto à Função Exercida 

a) Cookies essenciais/necessários: são Cookies estritamente necessários 

para o funcionamento do website, permitindo a navegação e a utilização de 

Serviços e funcionalidades pelo Usuário. Incluem funcionalidades como 

Autenticação de Login e preferências de Cookies. Estes Cookies são 

obrigatórios, pois fornecem as funcionalidades básicas. 

b) Cookies de desempenho: são Cookies utilizados para aprimorar o 

funcionamento do website, fornecendo as informações sobre como os 
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Usuários interagem com a Plataforma, as páginas mais visitas, o tempo de 

visita e quaisquer problemas encontrados (como mensagens de erro). 

c) Cookies de Funcionalidade: são Cookies que permitem a captação e 

memorização de preferências do Usuário durante a navegação, com intuito 

de otimizar o uso da plataforma pelos Usuários. Incluem também, funções 

como a análise da utilização do website pelo Usuário para oferecer 

experiências com conteúdo mais relevantes e personalizados. 

d) Cookies de Publicidade: são Cookies que direcionam anúncios e 

propagandas aos Usuários, com base em seus interesses e comportamentos 

digitais na Plataforma. Estes Cookies são utilizados para fornecer anúncios 

mais relevantes aos Usuários, e, também, permitem a medição da eficácia 

das campanhas publicitarias.  

 

4.  QUAIS COOKIES UTILIZAMOS? 
Ao acessar o website da Fundação Zerbini e as funcionalidades disponibilizadas, 

pode haver a coleta determinadas informações por meio dos Cookies para melhorar a 

experiência e navegação na Plataforma, bem como para fornecer informações importantes 

sobre sua usabilidade e desempenho. 

Para oferecer a melhor navegação e garantir o pleno funcionamento do website, a 

Fundação Zerbini coleta os seguintes Cookies: 
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Tipos de 
Cookies 

Função 
Hipótese legal 
que justifica a 

coleta  

Nome do 
Cookie 

Descrição Expiração 

Desempenho 

Informa dados 
sobre áreas do 
website 
visitadas pelo 
Usuário e 
relatam sobre 
problemas 
encontrados 

Art. 7º , I da 
LGPD 

_ga 

Este cookie está 
associado ao Google 
Universal Analytics - que é 
uma atualização 
significativa para o serviço 
de análise mais 
comumente usados do 
Google. É usado para 
distinguir usuários únicos, 
atribuindo um número 
gerado aleatoriamente 
como um identificador de 
cliente. Ele é incluído em 
cada solicitação de página 
em um site e usado para 
calcular os dados do 
visitante, da sessão e da 
campanha para os 
relatórios analíticos dos 
sites. Por padrão, ele é 
definido para expirar após 
2 anos, embora seja 
personalizável pelos 
proprietários do site. 

2 anos 
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Permite a 
análise da 
utilização do 
website pelo 
Google 
Analytics 

  _gid 

Este tipo de cookie é 
instalado pelo Google 
Analytics, com o intuito de 
armazenar e analisar a 
utilização do website pelo 
Usuário para fins de 
avaliação de desempenho 
da Plataforma. Alguns dos 
dados coletados incluem o 
número de visitantes, sua 
fonte e as páginas que 
eles visitam 
anonimamente. 

Sessão 

Publicidade 

Segmentar e 
direcionar 
anúncios mais 
relevantes ao 
Usuário   

 Art. 7º, I da 
LGPD 

_gat_gtag_xxxx
xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx 

Este cookie está 
relacionado ao Google 
Analytics e armazena e 
atualiza valor único para 
cada página visitada. 

Sessão 

CONSENT 

Esses cookies são 
utilizados pelo YouTube 
para coletar dados do 
Usuário por meio de 
vídeos incorporados a 
websites, que são 
agregados com dados do 
perfil do Usuário de outros 
serviços do Google, a fim 
de exibir publicidade 
direcionada aos visitantes 
do website e de terceiros.  

Persistent
e 

YSC Sessão 

Rastrear a 
visualização de 
vídeos do 
Usuário para 
recomendar 

VISITOR_INFO
1_LIVE 

Este cookie é usado como 
identificador exclusivo 
para rastrear a 
visualização de vídeos do 
YouTube 

6 meses 
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conteúdos e 
anúncios 

 

 

5. COMO GERENCIAR OS COOKIES? 
A coleta de Cookies é realizada a partir do acesso do usuário ao website e o processo de 

gerenciamento de Cookies pode ser realizado pela seção de configuração do navegador, que 

podem variar de acordo com o utilizado pelo usuário.  

Desta forma elencamos os links de suporte oficiais dos navegadores mais utilizados para 

auxiliar a eliminação e gestão dos Cookies: 

Google Chrome 

Microsoft Edge 

Firefox 

Safari 

Opera 

 

6.  MODIFICAÇÕES E ATUALIZAÇÕES NA POLÍTICA 
Esta Política está sujeita a um processo contínuo de atualizações, razão pela qual é 

necessário que os titulares acompanhem constantemente este documento de acordo com a data 

de atualização informada no início do documento. 

Para obter mais informações sobre como a Fundação Zerbini dados pessoais, acesse a 

nossa Política de Privacidade e/ou entre em contato com o nosso Encarregado de Dados por meio 

dos seguintes canais:  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pt-BR&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://support.microsoft.com/pt-br/windows/excluir-e-gerenciar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/limpe-cookies-e-dados-de-sites-no-firefox
https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac
https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/
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Informações de contato 

• Encarregado(a): Cristiane Zurita; 

• E-mail: cristiane.zurita@hc.fm.usp.br 

• Telefone: +55 (11) 2186.5600  

• Controlador: Fundação Zerbini; 

• Endereço: Rua Haddock Lobo, nº 347, 9º andar -São Paulo, SP CEP: 01414-

001 

• Horário de atendimento: Segunda à sexta-feira, das 9h às 18h (Horário 

Comercial). 
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