Política de Cookies
1. Introdução
Com a entrada em vigor da LGPD – Lei Geral de Proteção de dados Pessoais, que tem claro
intuito de regular ações objetivando impedir que informações pessoais e sensíveis sejam
coletadas ou utilizadas indiscriminadamente, o tema gestão de cookies se faz necessário, não
somente pela regulação exigida pela legislação, mas pela possível exposição de dados
pessoais e sensíveis que o processo pode gerar.
Para tanto, deve-se solicitar consentimento junto aos usuários de seus Websites, para que os
cookies sejam implementados, além de informando de forma clara quais dados são coletados
pelos cookies, quais cookies estão implementados, como os dados coletados são utilizados e
qual o ciclo de vida destes dados no ambiente tecnológico da empresa que realiza a coleta.
Desta forma, o LABORATÓRIO LISTER, divulga sua política de gestão de cookies, com objetivo
de permanecer em conformidade com a LGPD e expressar ações de transparência com os
usuários de seu Website, frente ao tema privacidade de dados.

2. Objetivo
Ao acessar o Website do LABORATÓRIO LISTER, o seu navegador pode receber cookies, que
são arquivos texto, contendo informações para melhorar a experiência de navegação do
usuário, e permitir que o LABORATÓRIO LISTER possa realizar estatísticas dos acessos, por
seção dos Websites, realizar indicadores para análises das navegações e ações realizadas no
Website, identificar as preferências de navegação e interesses dos usuários, permitindo
construir perfis de interesses do usuário de forma personalizada.
Permite ainda que o usuário possa ser lembrado de suas preferências e outras informações,
tais como idioma, resultados de pesquisas, garantindo uma experiência de navegação
diferenciada, utilizando ao máximo os recursos disponíveis no Websites
Os cookies inseridos têm os seguintes objetivos específicos:
a. Construir perfil de interesses do usuário de forma relevante e personalizada;
b. Armazenar as preferências dos usuários mediante as navegações realizadas;
c. Lembrar aos usuários sobre suas preferências de navegação;

Ressalta-se que há possibilidade de se gerenciar a permissão concedida para cada Cookie no
navegador utilizado.

3. Consentimento dos Cookies
Ao acessar os Websites do LABORATÓRIO LISTER, o usuário consente que os cookies sejam
instalados, ou seja, autoriza para que os cookies sejam implementados em seus
equipamentos, para que os objetivos apresentados sejam cumpridos.
Cumpre ressaltar que, alguns cookies não poderão ser excluídos, sob pena de inviabilizar a
navegação e utilização das funcionalidades do Website, comprometendo as entregas
esperadas pelos usuários.
Pelo processo do consentimento, entendemos que, uma vez estabelecido, o LABORATÓRIO
LISTER pode implementar os cookies nos equipamentos utilizados, assim que o usuário
realizar o acesso ao Website, e a exclusão destes cookies, se desejado pelo usuário, passa a
ser de sua inteira responsabilidade. Ao retomar o acesso ao Website, e identificado que os
cookies não estão presentes, o processo de consentimento será novamente solicitado,
seguindo a mesmo mecanismo de aprovação por parte do usuário que realiza o acesso ao
Website.

4. Segurança aplicada aos dados coletados pelos Cookies
O LABORATÓRIO LISTER implementa rigorosos controles de segurança em seu ambiente
tecnológico, e estes controles são suficientes para resguardar os dados coletados pelos
cookies, garantindo inteira privacidade aos usuários.
O LABORATÓRIO LISTER não divulga, compartilha, dissemina ou comercializa as
informações obtidas pelos cookies. As informações coletadas são armazenadas em ambiente
tecnológico sobre sua gestão, com processo de acesso controlado, garantindo que apenas
pessoas autorizadas poderão manipular os dados coletados, para atender aos objetivos
propostos. Os dados coletados são armazenados por tempo suficiente e necessário para
atender aos objetivos propostos, sendo ao final, expurgados do ambiente em que estão
armazenados.
Os indicadores e processos estatísticos realizados pelo LABORATÓRIO LISTER, não
contemplam a exposição de dados pessoais coletados. Os dados são obtidos para a realização
das ações mencionadas anteriormente, garantindo a privacidade dos usuários, seguindo a
determinação legal disposta na LGPD.

5. Disposições Finais

A LGPD trata de temas essenciais para privacidade de dados dos usuários e apresenta temas
como transparência nas ações que envolvem a coleta, manipulação e armazenamento de
dados pessoais e sensíveis. O LABORATÓRIO LISTER preza pela conformidade com as
legislações e transparência em suas ações.

