
POLÍTICA DE COOKIES

Última atualização em 15 de dezembro de 2021

Nós somos a YUBE e existimos para tornar a jornada de novos Colaboradores nos
Processos de RH muito mais simples e segura!

Com a YUBE, a interação entre o Colaborador e o nosso cliente se torna mais simples,
pois realizamos todo o trânsito e gestão da documentação necessária para os Processos
de RH de nossos clientes de forma eletrônica a partir dos Dados Pessoais que o
Colaborador insere em nossa plataforma.

Quando você visita nosso site, ele pode armazenar ou coletar algumas informações no
seu navegador, na forma de Cookies. Essas informações podem ser sobre você, suas
preferências ou do seu dispositivo e são utilizadas principalmente com a finalidade de
proporcionar uma melhor experiência de navegação a você, personalizando assim suas
preferências.

Embora estas informações, normalmente, não o identificam diretamente, também são
consideradas Dados Pessoais e sabendo a importância delas para você, elaboramos essa
Política de Cookies explicando detalhadamente como são tratadas pela YUBE.

Incentivamos que você leia esse documento integralmente, a fim de que esteja
plenamente ciente de como tratamos esses Dados Pessoais.

1. O QUE SÃO COOKIES E COMO SÃO COLETADOS?

Um cookie, no âmbito tecnologia da informação, em específico, em relação ao protocolo
de comunicação usado na internet, é um pequeno pacote de dados enviados pelo site
que você está visitando para o seu navegador (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari,
Opera, Edge e/ou outros). Cada vez que você visitar novamente este site, o navegador
envia os cookies armazenados de volta para o servidor deste site, informando as
atividades efetuadas anteriormente e as preferências de navegação.

2. QUAIS AS FINALIDADES DE TRATAMENTO DOS COOKIES PELA YUBE?

A utilização de Cookies em nossos websites, têm como finalidade:
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(i) Necessários: aqueles necessários para tornar nosso site utilizável, permitindo que
funções básicas sejam executadas, tais como navegação de página, acesso e
proteção de algumas áreas do site. Sem estes cookies, nosso site não funciona
corretamente.

(ii) Marketing: estes cookies são utilizados para mapear os visitantes em sites, de
modo que são usados para veicular publicidade, no meio digital, de forma
personalizada e podem mostrar anúncios de produtos e/ou serviços que podem
ser do interesse do visitante.

(iii) Estatísticos: nos ajudam a entender, por meio de estatísticas geradas por estas
informações, como nossos visitantes estão interagindo com o website da YUBE.

3. QUAIS COOKIES NÓS UTILIZAMOS E POR QUANTO TEMPO?

Em geral, existem duas classes de Cookies em nosso site:

(i) Cookies de sessão: são temporários e permanecem no seu dispositivo até que
você finalize a navegação.

(ii) Cookies persistentes: que permanecem no seu dispositivo até que seja excluído
por você, ou ainda, até a data de sua expiração.

A tabela abaixo descreve cada Cookie utilizado pela YUBE, com a distribuição de acordo
com sua finalidade, tempo de expiração, classe e objetivo:

COOKIE FINALIDADE EXPIRAÇÃO OBJETIVO

hs Necessário Sessão

Garante a segurança de
navegação do visitante
evitando falsificação de
solicitação entre sites. Este
cookie é essencial para a
segurança do site e do
visitante.
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ssr-caching Necessário 1 dia

Este cookie é necessário para
a função de cache. Um cache
é usado pelo site para otimizar
a resposta
tempo entre o visitante e o
website. O cache é
geralmente armazenado no
browser do visitante.

COOKIE FINALIDADE EXPIRAÇÃO OBJETIVO

TS# Necessário Sessão
Usado para garantir a
segurança do site e detecção
de fraudes.

XSRF Necessário Sessão

Garante a segurança de
navegação do visitante
evitando falsificação de
solicitação entre sites. Este
cookie é essencial para a
segurança do site e do
visitante.

lang Preferencial
Lembra a versão de um
idioma selecionado do usuário
em um site

ga Estatística 2 anos

Registra um ID exclusivo que é
usado para gerar dados
estatísticos sobre como o
visitante usa o website.

gat Estatística 1 dia
Usado pelo Google Analytics
para controlar a taxa de
solicitação.

gid Estatística 1 dia

Registra um ID exclusivo que é
usado para gerar dados
estatísticos sobre como o
visitante usa o website.

AnalyticsSync
History Estatística 29 dias

Usado em conexão com a
sincronização de dados com o
serviço de análise de terceiros.
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Fedops.logger.
sessionId Estatística Persistente

Registra dados estatísticos
sobre o comportamento dos
usuários no site. Usado para
análise interna do operador do
site.

trf.src Marketing 1 ano

Registra como o usuário
acessou o site para habilitar o
pagamento de comissões a
parceiros.

COOKIE FINALIDADE EXPIRAÇÃO OBJETIVO

bcookie Marketing 2 anos
Usado pelo serviço de rede
social, LinkedIn, para rastrear o
uso de serviços integrados.

bscookie Marketing 2 anos
Usado pelo serviço de rede
social, LinkedIn, para rastrear o
uso de serviços integrados.

lang Marketing Sessão

Definido pelo LinkedIn
quando uma página da web
contém um painel "Siga-nos"
incorporado.

Lidc Marketing 1 dia
Usado pelo serviço de rede
social, LinkedIn, para rastrear o
uso de serviços integrados.

svSession Marketing 2 anos

Rastreia um visitante em
todos os sites mantidos pela
wix.com. As informações
coletadas podem ser usadas
para fazer mais publicidade
relevante para o visitante.
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UserMatchHist
ory Marketing 29 dias

Usado para rastrear visitantes
em vários websites, a fim de
apresentar publicidade
relevante com base nas
preferências do visitante.

VISITOR_INFO
1_LIVE Marketing 179 dias

Tenta estimar a largura de
banda de internet utilizada
pelos visitantes em páginas
com vídeos integrados do
YouTube.

YSC Marketing Sessão

Registra um ID único para
manter estatísticas de quais
vídeos do YouTube o usuário
assistiu.

yt.ineertube::n
estId Marketing Persistente

Registra um ID único para
manter as estatísticas de
quais vídeos são vistos por
você.

yt-remote-cast
-
installed

Marketing Sessão

Armazena as preferências do
player de vídeo do usuário
quando usa vídeo embutido
do YouTube.

yt-remote-
connected-de
vices

Marketing Persistente

Armazena as preferências do
player de vídeo do usuário
quando usa vídeo embutido
do YouTube.

yt-remote-
device-id Marketing Persistente

Armazena as preferências do
player de vídeo do usuário
quando usa vídeo embutido
do YouTube.

yt-remote-fast
-
check-period

Marketing Sessão

Armazena as preferências do
player de vídeo do usuário
quando usa vídeo embutido
do YouTube.

yt-remote-
session-app Marketing Sessão

Armazena as preferências do
player de vídeo do usuário
quando usa vídeo embutido
do YouTube.

yt-remote-
session-name Marketing Sessão

Armazena as preferências do
player de vídeo do usuário
quando usa vídeo embutido
do YouTube.

Act-qualpopu
p Marketing 999 dias

Utilizados em popups da
página para coleta de
cadastro do usuário
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YubeGuid Marketing 999 dias
Utilizados em popups da
página para coleta de
cadastro do usuário

4. COMO VOCÊ PODE CONTROLAR OS COOKIES EM SEU NAVEGADOR

Por meio de seu navegador, você pode, a qualquer momento, configurar suas
preferências para bloquear esses Cookies ou receber alertas quando um estiver sendo
enviado para seu dispositivo. Cada navegador possui seu próprio procedimento de
configuração, de forma que, caso você utilize diversos dispositivos e/ou navegadores
para interagir com nosso site, deverá assegurar-se de que cada navegador, de cada
dispositivo, está devidamente configurado para atender suas preferências em relação a
estes Cookies.

Para auxiliá-lo a configurar suas preferências em relação a estes Cookies, relacionamos a
seguir os links da área de suporte dos principais navegadores:

NAVEGADOR LINK PARA SUPORTE DO NAVEGADOR

Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/pt-pt/help/17442/windows-i

nternet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox / Mozilla

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-c

ookies-website-preferences

Safari

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
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Opera

https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#priv

ateWindow

5. MUDANÇAS NA POLÍTICA DE COOKIES

A YUBE está sempre em busca de constantes melhorias. Desta forma, é possível que
esta Política possa ser alterada a qualquer momento pela YUBE. Entretanto, não
realizaremos qualquer alteração que afete diretamente os direitos dos Titulares previstos
em lei sem as devidas tratativas legais.

A fim de mantermos sempre a transparência das informações, a YUBE disponibilizará em
seu website oficial, qual seja https://conteudo.yube.com.br, a versão atualizada desta
Política de Cookies, onde será possível consultar as modificações realizadas em sua
redação.

6. COMO OBTER MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A PRIVACIDADE

Para obter mais informações sobre sua privacidade, você poderá entrar em contato
diretamente conosco enviando um e-mail para privacydesk@yube.com.br, e teremos o
prazer em respondê-lo com a maior brevidade possível e prevista em lei.

7. ENTRE EM CONTATO CONOSCO

YUBE TECNOLOGIA LTDA.
Endereço: Av. Pedroso de Morais, nº 2120, Pinheiros, São Paulo - SP, CEP: 05420-003
CNPJ: 27.187.410/0001-40
e-mail: privacydesk@yube.com.br
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