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Entenda o que fazemos com os cookies na Talent Hunter.
A Talent Hunter utiliza cookies para garantir que será proporcionada a melhor experiência enquanto
visita o nosso site. Importante destacar que alguns dos cookies são necessários para fornecer
funcionalidades essenciais, e não podem ser desativados. Você pode alterar as configurações de
cookies a qualquer momento que julgar necessário.
O que são cookies?
Cookies são pequenos arquivos que são gravados em seu computador quando você acessa sites na
Internet. Quando um website é visitado, este envia o cookie para o seu computador ou celular, o qual é
armazenado em uma pasta localizada dentro do seu browser.
A colocação de cookies ajudará o site a reconhecer o seu dispositivo numa próxima visita. Usamos o
termo cookies nesta política para referir todos os arquivos que recolhem informações desta forma.
A recusa de uso de cookies no site, pode resultar na impossibilidade de ter acesso a algumas das suas
áreas ou de receber informação personalizada.
Podemos obter informações sobre sua navegação uma vez concedida a coleta aos cookies, enviado por
meio de nosso website.
Para que servem os cookies?
Os cookies são usados para ajudar a determinar a utilidade, interesse e o número de utilizações dos
sites, permitindo uma navegação mais rápida e eficiente e eliminando a necessidade de introduzir
repetidamente as mesmas informações.
Note-se que, ao desativar cookies, pode impedir que alguns serviços da web funcionem corretamente,
afetando, parcial ou totalmente, a navegação no site. Reforçamos que ao desativar os cookies, partes
do nosso site podem não funcionar corretamente.
Como eu rejeito ou apago Cookies?
Você pode escolher rejeitar ou bloquear tipos específicos de cookies configurados através da sua
visita no nosso site ao clicar nas preferências de cookies.
Favor observar que a maioria dos navegadores aceitam cookies automaticamente. Portanto, se você
não quiser que cookies sejam utilizados, você terá que apagar ou bloquear cookies ativamente. Se você
rejeitar a utilização de cookies, você poderá visitar o nosso site, mas algumas das funções poderão não
funcionar corretamente.
Ao utilizar o nosso site sem apagar ou rejeitar alguns ou todos os cookies, você concorda que podemos
posicionar aqueles cookies que você não apagou ou rejeitou nos seus dispositivos.
Informações Adicionais
A Talent Hunter está comprometida em manter a sua informação pessoal segura. Para mais
informações sobre o processamento de informação, por favor leia a nossa Política de Privacidade
disponível em nosso site.

