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AVISO DE PRIVACIDADE SOBRE COOKIES 
 
Esse Aviso de Privacidade se aplica aos usuários (“Você” ou “Usuário”) do site da 
Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. e suas empresas afiliadas (“EcoRodovias” 
ou “Nós”) no Brasil.  
 
O propósito deste Aviso de Privacidade é informar a Você sobre como a EcoRodovias 
trata seus dados pessoais quando você navega pelo site. 
 
Nós utilizamos cookies para melhorar o desempenho do nosso site e a sua experiência 
ao utilizá-lo. 
 
Cookies: são arquivos de texto criados por um site e armazenados em seu dispositivo 
por meio do navegador ou aplicativo que Você utiliza, os quais podem guardar 
informações relacionadas com as suas preferências. 
 
Finalidades: nossos cookies servem para personalizar sua experiência e facilitar o seu 
acesso ao site, aprimorando a performance e a usabilidade, memorizando informações 
sobre a sua visita, tais como: o seu idioma preferido, a sua localização, a recorrência 
das suas sessões e outras variáveis que nós consideramos relevantes para tornar sua 
experiência mais eficiente. 
 
Os cookies também poderão ser utilizados para compilar estatísticas anônimas e 
agregadas que permitem entender como os usuários utilizam e interagem com nosso 
site, inclusive site de origem (Google ou Facebook), bem como para aprimorar suas 
estruturas e conteúdo.  
 
Tipo de cookies que utilizamos: nós utilizamos cookies de sessão (data, horário, 
localização), estatística (quantidade de visitas) e funcionalidades, os quais asseguram 
a segurança na utilização de nosso site, bem como a disponibilização de 
funcionalidades de acordo com as suas preferências, sempre que Você utilizar o mesmo 
dispositivo. 
 
Você pode alterar as configurações de cookies a qualquer momento, tanto para 
desabilitá-los quanto para deletá-los, para isso basta entrar nas configurações do seu 
navegador, conforme links abaixo. É relevante destacar que ao deletar ou desabilitar 
um ou alguns cookies, talvez Você não consiga visitar certas áreas do nosso site ou 
talvez não receba informações personalizadas em nossa página. 
Internet Explorer / Firefox / Google Chrome / Safari 
 
Caso tenha alguma dúvida a respeito desse Aviso de Privacidade ou queira entender 
mais sobre como a EcoRodovias trata os seus dados pessoais, envie um e-mail para: 
canaldeprivacidade@ecorodovias.com.br.  
 
Atualização: este Aviso de Privacidade poderá ser atualizado de tempos em tempos. 
Todas as alterações serão aplicáveis a partir da data de atualização, exceto se 
comunicarmos de maneira diferente a Você. Nós envidaremos esforços para comunicar 
sobre atualizações deste Aviso de Privacidade, especialmente através do nosso site.  
 

https://privacy.microsoft.com/pt-BR/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/desative-cookies-no-firefox-parar-rastreamento
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pt-BR
https://communities.apple.com/pt/thread/250456581
mailto:canaldeprivacidade@ecorodovias.com.br

