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1. Propósito

Estabelecer definições e critérios que são aplicados referente a utilização de

Cookies.

2. Abrangência

Aplica-se em nosso site institucional.

3. Conceitos

Cookie é um pequeno arquivo de letras e números que nós armazenamos no seu

navegador ou no disco rígido do seu dispositivo, que é como a memória do

computador.

Cookies primários e de terceiros: se um cookie é 'primário' ou 'terceiro', refere-se

ao domínio que coloca o cookie.

Os cookies primários são aqueles definidos por uma aplicação (site) que está

sendo visitada pelo usuário no momento (por exemplo, cookies colocados pelo

domínio de nosso Site).

Cookies de terceiros são cookies que são definidos por um domínio diferente

daquele da aplicação visitado pelo usuário. Se um usuário visitar uma aplicação e

outra entidade definir um cookie por meio dessa plataforma, isso seria um cookie de

terceiros.

Cookies persistentes: esses cookies permanecem no dispositivo de um usuário

pelo período de tempo especificado no cookie. Eles são ativados sempre que o

usuário visita o Site, plataforma ou aplicação que criou esse cookie específico.

Cookies de sessão: estes cookies permitem que os operadores da aplicação

vinculem as ações de um usuário durante uma sessão do navegador. Uma sessão

do navegador é iniciada quando um usuário abre a janela do navegador e termina
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quando fecha a janela do navegador. Cookies de sessão são criados

temporariamente. Depois de fechar o navegador, todos os cookies de sessão serão

excluídos.

4. Responsabilidades

A D1 se compromete a cumprir esta política.

5. Definições
5.1. Introdução

A D1 ("Nós" ou "Empresa") usamos cookies em nosso Site www.d1.cx
(o "Serviço"). Nós nos esforçamos para honrar a privacidade e segurança de

quaisquer dados que coletamos de usuários usando nosso site, enquanto

atuamos como um agente de tratamento de dados pessoais sob proteção de

dados relevantes a regras e regulamentos. Nosso site usa cookies, em

combinação com pixels, objetos de armazenamento local e dispositivos

similares (coletivamente, “cookies”, exceto quando indicado) para diferenciá-lo

de outros usuários do site. Isso nos ajuda a fornecer uma boa experiência,

melhorar nossos serviços e personalizar anúncios e conteúdo para você

enquanto você usa o site.

Esta política de cookies ("Política de Cookies do Site") descreve os

tipos de cookies que utilizamos em nosso Site e os nossos objetivos para

usá-los.

Se você tiver dúvidas sobre este aviso de cookie, entre em contato

conosco pelo ouvidoriasite@d1.cx. Para uma descrição mais completa e

uma lista dos cookies que atualmente usamos no site, por favor reveja nossa

lista de cookies encontrada no final do documento. Para mais informações

sobre nossas práticas de privacidade, consulte nossa Política de Privacidade
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do Site. Se você tiver dúvidas ou comentários sobre este aviso ou privacidade

de dados, entre em contato conosco pelo e-mail acima.

Por favor, leia atentamente este Aviso de Cookie para detalhes sobre

porquê e como usamos cookies e as informações que podemos coletar de

você e sobre você, caso esteja de acordo.

Nossa Política de Cookies explica o que são cookies, como usamos

cookies, como terceiros com quem podemos nos associar podem usar

cookies no Serviço, suas escolhas em relação a cookies e mais informações

sobre cookies.

5.2. Quais Cookies Nós usamos e Por quê?

Geralmente, o site usa cookies para diferenciá-lo de outros usuários do

site . Isso nos ajuda a fornecer uma boa experiência quando você navega no

site e também nos permite melhorá-lo. Os cookies que podemos usar no site

podem ser categorizados da seguinte forma:

● Estritamente necessário

● Desempenho Funcionalidade

● “Marketing”

● Alguns cookies podem cumprir mais de um desses propósitos.

Os cookies "estritamente necessários" permitem que você navegue

pelo site e use recursos essenciais, como áreas seguras. Sem esses cookies,

não podemos fornecer os serviços solicitados.

Usamos esses cookies estritamente necessários para:

● Identificá-lo como estando logado no site e autenticar você

● Certifique-se de se conectar ao serviço certo no site quando fizermos

alterações na maneira como ele funciona

● Por motivos de segurança

Se você evitar esses cookies, não poderemos garantir como o site e a

segurança do site será executada durante a sua visita.
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Os cookies de "desempenho" coletam informações sobre como você

usa o site, por exemplo, quais páginas você visitou e se tem algum erro.

Esses cookies não coletam nenhuma informação que possa identificá-lo e são

usados   apenas para nos ajudar a melhorar o funcionamento do site, entender

os interesses de nossos usuários e medir a eficácia de nosso site e

publicidade.

Nós usamos cookies de desempenho para:

● Realizar análises da web: fornece estatísticas sobre como o site é

usado.

● Realizar o acompanhamento de afiliados: forneça comentários a

entidades afiliadas que um dos nossos visitantes também visitaram o

Site deles

● Obter dados sobre o número de usuários do Site que visualizaram um

produto ou serviço

● Ajudar a melhorar a aplicação, medindo quaisquer erros que ocorram

● Testar  diferentes designs para o site.

Alguns de nossos cookies de desempenho são gerenciados por terceiros.

Os cookies de "funcionalidade" são usados   para fornecer serviços ou

para lembrar configurações para melhorar sua visita. Usamos cookies de

"Funcionalidade" para fins como:

● Lembrar-se das configurações que você aplicou, como layout, tamanho

do texto, preferências e cores

● Lembrar-se de que já perguntamos se você deseja preencher uma

pesquisa

● Lembrar-se de que você se envolveu com um componente ou lista

específica no site para que ele não se repita

● Mostrar quando você possa estar logado no Site

● Para fornecer e mostrar conteúdo de vídeo incorporado
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Alguns destes cookies são gerenciados para nós por terceiros.

Os cookies de "Segmentação" são usados   para rastrear sua visita ao

site, bem como outros websites, aplicativos e serviços on-line, incluindo as

páginas que você visitou e os links que você seguiu, o que nos permite exibir

de forma priorizada as funcionalidades mais utilizadas por você no site.

Podemos usar cookies de segmentação para:

● Exibir funcionalidades segmentadas no site.

● Para melhorar a forma como distribuímos conteúdos personalizados e

para medir o sucesso das funcionalidades do site.

5.3. Quando Nós Precisamos do seu consentimento

Todos os cookies exigem o seu consentimento. Solicitamos seu

consentimento antes de colocá-los em seu dispositivo (notebook, computador

pessoal, celular, smartphone). Você pode dar seu consentimento clicando no

botão apropriado na barra de notificações exibida para você.

Se você não deseja dar seu consentimento ou desejar retirar seu

consentimento para qualquer cookie a qualquer momento, você precisará

excluir e bloquear ou desativar os cookies por meio das configurações do seu

navegador; veja abaixo para mais informações sobre como fazer isso.

Observe que a desativação desses cookies afetará a funcionalidade do Site e

poderá impedir que você consiga acessar determinados recursos do site.

5.4. Como deletar e bloquear nossos Cookies

A maioria dos navegadores da Web permite algum controle da maioria

dos cookies por meio das configurações do navegador. No entanto, se você
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usar as configurações do seu navegador para bloquear todos os cookies

(incluindo cookies estritamente necessários), talvez não seja possível acessar

todas as partes do Site D1. A menos que você tenha ajustado a configuração

do seu navegador para recusar cookies, nosso sistema emitirá cookies assim

que você visitar o site.

5.5. Alterando suas configurações de cookie

As configurações do navegador para alterar suas configurações de

cookies são geralmente encontradas no menu 'opções' ou 'preferências' do

seu navegador de internet. Para entender essas configurações, os links a

seguir podem ser úteis. Caso contrário, você deve usar a opção 'Ajuda' no

seu navegador de internet para obter mais detalhes.

5.6. Lista de Cookies

Categoria: Necessário (8)

Os cookies necessários ajudam a tornar um site utilizável, permitindo

funções básicas como navegação de página e acesso a áreas seguras do

site. O site não pode funcionar corretamente sem esses cookies.

NOME DO COOKIE

PROVIDER TIPO EXPIRA

_GRECAPTCHA google.com HTTP 179 days

URL: https://www.d1.cx/journeytalks
Descrição do propósito do Cookie: This cookie is used to distinguish between humans and bots.

This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website.

Iniciado: Script tag, page source line number 58-64
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Fonte:https://www.google.com/recaptcha/enterprise/reload?k=6Ld_ad8ZAAAAAAqr0ePo1dUfAi0m

4KPkCMQYwPPm

CONSENT youtube.com HTTP 6069 days

URL: https://www.d1.cx/checkpoint
Descrição do propósito do Cookie: Used to detect if the visitor has accepted the marketing

category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website.

Iniciado: Iframe, page source line number 54

Fonte: https://www.youtube.com/embed/odq2wj-l5kw?rel=0controls=1autoplay=0mute=0start=0

CookieConsent d1.cx HTTP 1 year

URL: https://www.d1.cx/checkpoint
Descrição do propósito do Cookie: Stores the user's cookie consent state for the current domain

Iniciado: Script tag

Fonte: notinstalled

ElfsightAppCore.storageTest d1.cx HTML Persistent

URL: https://www.d1.cx/styleguide
Descrição do propósito do Cookie: Technical cookie. Used to implement third-party widgets onto

the website.

Iniciado: Script tag, page source line number 15

Fonte:

https://static.elfsight.com/apps/cookie-consent/release/df5486fa-06c1-47b3-a8dd-6d178a59def3/a

pp/cookie-consent.js

via https://apps.elfsight.com/p/platform.js

rc::a google.com HTML Persistent

URL: https://www.d1.cx/journeytalks
Descrição do propósito do Cookie: This cookie is used to distinguish between humans and bots.

This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website.

Iniciado: Inline script, page source line number 58-64

Fonte:

https://www.google.com/recaptcha/enterprise.js?onload=hsRecaptchaLoadCallbackrender=explicit

isolated=true
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rc::b google.com HTML Session

URL: https://www.d1.cx/journeytalks
Descrição do propósito do Cookie: This cookie is used to distinguish between humans and bots.

Iniciado: Inline script, page source line number 58-64

Fonte:

https://www.google.com/recaptcha/enterprise.js?onload=hsRecaptchaLoadCallbackrender=explicit

isolated=true

rc::c google.com HTML Session

URL: https://www.d1.cx/journeytalks
Descrição do propósito do Cookie: This cookie is used to distinguish between humans and bots.

Iniciado: Inline script, page source line number 58-64

Fonte:

https://www.google.com/recaptcha/enterprise.js?onload=hsRecaptchaLoadCallbackrender=explicit

isolated=true

test_cookie doubleclick.net HTTP 1 day

URL: https://www.d1.cx/checkpoint
Descrição do propósito do Cookie: Used to check if the user's browser supports cookies.

Iniciado: Script tag, page source line number 54

Fonte: https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/id

via https://www.youtube.com/embed/odq2wj-l5kw?rel=0controls=1autoplay=0mute=0start=0

Categoria: Funcionalidades (1)
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Os cookies de preferência permitem que um site se lembre de informações

que mudam a forma como o site se comporta ou parece, como seu idioma preferido

ou a região em que você está.

NOME DO COOKIE PROVIDER TIPO EXPIRA

lang ads.linkedin.com HTTP Session

URL: https://www.d1.cx/styleguide
Descrição do propósito do Cookie: Remembers the user's selected language version of a website

Iniciado: Script tag, page source line number 25

Fonte:

https://px.ads.linkedin.com/collect?v=2fmt=jspid=2482289time=1621543147357url=https%3A%2F

%2Fwww.d1.cx%2Fstyleguide

via https://js.hs-scripts.com/3898638.js

Categoria: Estatística (15)

Os cookies de estatísticas ajudam os proprietários de sites a entender como

os visitantes interagem com os sites, coletando e relatando informações

anonimamente.

NOME DO COOKIE PROVIDER TIPO EXPIRA

__hssc d1.cx HTTP 1 day

URL: https://www.d1.cx/styleguide
Descrição do propósito do Cookie: Identifies if the cookie data needs to be updated in the visitor's

browser.

Iniciado: Script tag, page source line number 25

Fonte: https://js.hs-banner.com/3898638.js

via https://js.hs-scripts.com/3898638.js

__hssrc d1.cx HTTP Session
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URL: https://www.d1.cx/styleguide
Descrição do propósito do Cookie: Used to recognise the visitor's browser upon reentry on the

website.

Iniciado: Script tag, page source line number 25

Fonte: https://js.hs-banner.com/3898638.js

via https://js.hs-scripts.com/3898638.js

__hstc d1.cx HTTP 1 year

URL: https://www.d1.cx/styleguide
Descrição do propósito do Cookie: Sets a unique ID for the session. This allows the website to

obtain data on visitor behaviour for statistical purposes.

Iniciado: Script tag, page source line number 25

Fonte: https://js.hs-banner.com/3898638.js

via https://js.hs-scripts.com/3898638.js

_ga d1.cx HTTP 2 years

URL: https://www.d1.cx/styleguide
Descrição do propósito do Cookie: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on

how the visitor uses the website.

Iniciado: Inline scriptPage source line number 1

Fonte: https://www.google-analytics.com/analytics.js

_gat d1.cx HTTP 1 day

URL: https://www.d1.cx/styleguide
Descrição do propósito do Cookie: Used by Google Analytics to throttle request rate

Iniciado: Inline scriptPage source line number 1

Fonte: https://www.google-analytics.com/analytics.js

_gid d1.cx HTTP 1 day
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URL: https://www.d1.cx/styleguide
Descrição do propósito do Cookie: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on

how the visitor uses the website.

Iniciado: Inline scriptPage source line number 1

Fonte: https://www.google-analytics.com/analytics.js

_hjAbsoluteSessionInProgress d1.cx HTTP 1 day

URL: https://www.d1.cx/styleguide
Descrição do propósito do Cookie: This cookie is used to count how many times a website has

been visited by different visitors - this is done by assigning the visitor an ID, so the visitor does not

get registered twice.

Iniciado: Script tag, page source line number 37

Fonte: https://script.hotjar.com/modules.87b9cf5e358c50dcc8af.js

via https://static.hotjar.com/c/hotjar-2148347.js?sv=6

_hjFirstSeen d1.cx HTTP 1 day

URL: https://www.d1.cx/styleguide
Descrição do propósito do Cookie: This cookie is used to determine if the visitor has visited the

website before, or if it is a new visitor on the website.

Iniciado: Script tag, page source line number 37

Fonte: https://script.hotjar.com/modules.87b9cf5e358c50dcc8af.js

via https://static.hotjar.com/c/hotjar-2148347.js?sv=6

_hjid d1.cx HTTP 1 year

URL: https://www.d1.cx/styleguide
Descrição do propósito do Cookie: Sets a unique ID for the session. This allows the website to

obtain data on visitor behaviour for statistical purposes.

Iniciado: Script tag, page source line number 37

Fonte: https://script.hotjar.com/modules.87b9cf5e358c50dcc8af.js

via https://static.hotjar.com/c/hotjar-2148347.js?sv=6

_hjid d1.cx HTML Persistent

13/26



PL-005 Política de Cookies

One to One Engine Desenvolvimento e Licenciamento de Sistemas de Informática S.A.
CNPJ: 15.435.155/0001-28

Classificação da Informação: Pública Emissão: 19/07/2021 Versão: 2.0

URL: https://www.d1.cx/styleguide
Descrição do propósito do Cookie: Sets a unique ID for the session. This allows the website to

obtain data on visitor behaviour for statistical purposes.

Iniciado: Script tag, page source line number 37

Fonte: https://script.hotjar.com/modules.87b9cf5e358c50dcc8af.js

via https://static.hotjar.com/c/hotjar-2148347.js?sv=6

_hjIncludedInPageviewSample d1.cx HTTP 1 day

URL: https://www.d1.cx/contato
Descrição do propósito do Cookie: Used to detect whether the user navigation and interactions are

included in the website’s data analytics.

Iniciado: Script tag, page source line number 37

Fonte: https://script.hotjar.com/modules.87b9cf5e358c50dcc8af.js

via https://static.hotjar.com/c/hotjar-2148347.js?sv=6

_hjTLDTest d1.cx HTTP Session

URL: https://www.d1.cx/styleguide
Descrição do propósito do Cookie: Registers statistical data on users' behaviour on the website.

Used for internal analytics by the website operator.

Iniciado: Script tag, page source line number 37

Fonte: https://script.hotjar.com/modules.87b9cf5e358c50dcc8af.js

via https://static.hotjar.com/c/hotjar-2148347.js?sv=6

AnalyticsSyncHistory linkedin.com HTTP 29 days

URL: https://www.d1.cx/styleguide
Descrição do propósito do Cookie: Used in connection with data-synchronization with third-party

analysis service.

Iniciado: Script tag, page source line number 25

Fonte:

https://px.ads.linkedin.com/collect?v=2fmt=jspid=2482289time=1621543147357url=https%3A%2F

%2Fwww.d1.cx%2Fstyleguide

via https://js.hs-scripts.com/3898638.js

hjViewportId d1.cx HTML Session
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URL: https://www.d1.cx/plataforma/rcs
Descrição do propósito do Cookie: Sets a unique ID for the session. This allows the website to

obtain data on visitor behaviour for statistical purposes.

Iniciado: Webserver

Fonte: d1.cx

hubspotutk d1.cx HTTP 1 year

URL: https://www.d1.cx/styleguide
Descrição do propósito do Cookie: Sets a unique ID for the session. This allows the website to

obtain data on visitor behaviour for statistical purposes.

Iniciado: Script tag, page source line number 25

Fonte: https://js.hs-banner.com/3898638.js

via https://js.hs-scripts.com/3898638.js

Categoria: Marketing (21)

Cookies de marketing são usados   para rastrear visitantes em sites.

A intenção é exibir anúncios que sejam relevantes e envolventes para o

usuário individual e, portanto, mais valiosos para editores e anunciantes

terceirizados.

NOME DO COOKIE PROVIDER TIPO EXPIRA

__ptq.gif hubspot.com Pixel Session

URL: https://www.d1.cx/styleguide
Descrição do propósito do Cookie: Sends data to the marketing platform Hubspot about the

visitor's device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels.

Iniciado: Script tag, page source line number 25

Fonte:

https://track.hubspot.com/__ptq.gif?k=1sd=1024x768cd=24-bitcs=UTF-8ln=en-usbfp=968817422v

=1.1a=3898638r=https%3A%2F%2Fwww.d1.cx%2Fstyleguidepu=https%3A%2F%2Fwww.d1.cx%
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2Fstyleguidet=Styleguidects=1621543146556vi=da4de4f87ea0a9beb7d168289e578e92nc=truece

=falsecc=0

via https://js.hs-scripts.com/3898638.js

_p_hfp_client_id apps.elfsight.com HTTP 1 day

URL: https://www.d1.cx/styleguide
Descrição do propósito do Cookie: Used to implement social platforms on the website. Enables

the social platforms to track the users by assigning them a specific ID.

Iniciado: Script tag, page source line number 15

Fonte:

https://apps.elfsight.com/p/boot/?w=15f9ada9-6158-4a34-bc3b-588172880f81%2Ccad495c1-b32b

-48b5-95f2-b2ba2fb85cac

via https://apps.elfsight.com/p/platform.js

bcookie linkedin.com HTTP 2 years

URL: https://www.d1.cx/styleguide
Descrição do propósito do Cookie: Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking

the use of embedded services.

Iniciado: Script tag, page source line number 25

Fonte:

https://px.ads.linkedin.com/collect?v=2fmt=jspid=2482289time=1621543147357url=https%3A%2F

%2Fwww.d1.cx%2Fstyleguide

via https://js.hs-scripts.com/3898638.js

bscookie linkedin.com HTTP 2 years

URL: https://www.d1.cx/styleguide
Descrição do propósito do Cookie: Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking

the use of embedded services.

Iniciado: Script tag, page source line number 25

Fonte:

https://www.linkedin.com/px/li_sync?redirect=https%3A%2F%2Fpx.ads.linkedin.com%2Fcollect%3

Fv%3D2%26fmt%3Djs%26pid%3D2482289%26time%3D1621543147357%26url%3Dhttps%253A

%252F%252Fwww.d1.cx%252Fstyleguide%26liSync%3Dtrue
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via https://js.hs-scripts.com/3898638.js

collect ads.linkedin.com Pixel Session

URL: https://www.d1.cx/contato
Descrição do propósito do Cookie: Collects data on user behaviour and interaction in order to

optimize the website and make advertisement on the website more relevant.

Iniciado: Script tag

Fonte: https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2482289conversionId=3392890fmt=gif

via https://www.d1.cx/contato

embed/v3/counters.gif perf.hsforms.com Pixel Session

URL: https://www.d1.cx/journeytalks
Descrição do propósito do Cookie: Collects information on user preferences and/or interaction with

web-campaign content - This is used on CRM-campaign-platform used by website owners for

promoting events or products.

Iniciado: Inline script, page source line number 58-64

Fonte:https://perf.hsforms.com/embed/v3/counters.gif?key=forms-next-recaptcha-viewedcount=1p

ortalId=3898638

IDE doubleclick.net HTTP 1 year

URL: https://www.d1.cx/checkpoint
Descrição do propósito do Cookie: Used by Google DoubleClick to register and report the website

user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring

the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.

Iniciado: Script tag, page source line number 54

Fonte: https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/id?slf_rd=1

via https://www.youtube.com/embed/odq2wj-l5kw?rel=0controls=1autoplay=0mute=0start=0

Lang linkedin.com HTTP Session

URL: https://www.d1.cx/styleguide
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Descrição do propósito do Cookie: Set by LinkedIn when a web page contains an embedded

"Follow us" panel.

Iniciado: Script tag, page source line number 25

Fonte:

https://www.linkedin.com/px/li_sync?redirect=https%3A%2F%2Fpx.ads.linkedin.com%2Fcollect%3

Fv%3D2%26fmt%3Djs%26pid%3D2482289%26time%3D1621543147357%26url%3Dhttps%253A

%252F%252Fwww.d1.cx%252Fstyleguide%26liSync%3Dtrue

via https://js.hs-scripts.com/3898638.js

lidc linkedin.com HTTP 1 day

URL: https://www.d1.cx/styleguide
Descrição do propósito do Cookie: Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking

the use of embedded services.

Iniciado: Script tag, page source line number 25

Fonte:

https://px.ads.linkedin.com/collect?v=2fmt=jspid=2482289time=1621543147357url=https%3A%2F

%2Fwww.d1.cx%2Fstyleguide

via https://js.hs-scripts.com/3898638.js

UserMatchHistory linkedin.com HTTP 29 days

URL: https://www.d1.cx/styleguide
Descrição do propósito do Cookie: Used to track visitors on multiple websites, in order to present

relevant advertisement based on the visitor's preferences.

Iniciado: Script tag, page source line number 25

Fonte:

https://px.ads.linkedin.com/collect?v=2fmt=jspid=2482289time=1621543147357url=https%3A%2F

%2Fwww.d1.cx%2Fstyleguide

via https://js.hs-scripts.com/3898638.js

VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com HTTP 179 days

URL: https://www.d1.cx/checkpoint
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Descrição do propósito do Cookie: Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated

YouTube videos.

Iniciado: Iframe, page source line number 54

Fonte: https://www.youtube.com/embed/odq2wj-l5kw?rel=0controls=1autoplay=0mute=0start=0

YSC youtube.com HTTP Session

URL: https://www.d1.cx/checkpoint
Descrição do propósito do Cookie: Registers a unique ID to keep statistics of what videos from

YouTube the user has seen.

Iniciado: Iframe, page source line number 54

Fonte: https://www.youtube.com/embed/odq2wj-l5kw?rel=0controls=1autoplay=0mute=0start=0

yt.innertube::nextId youtube.com HTML Persistent

URL: https://www.d1.cx/checkpoint
Descrição do propósito do Cookie: Registers a unique ID to keep statistics of what videos from

YouTube the user has seen.

Iniciado: Iframe, page source line number 54

Fonte: https://www.youtube.com/embed/odq2wj-l5kw?rel=0controls=1autoplay=0mute=0start=0

yt.innertube::requests youtube.com HTML Persistent

URL: https://www.d1.cx/checkpoint
Descrição do propósito do Cookie: Registers a unique ID to keep statistics of what videos from

YouTube the user has seen.

Iniciado: Iframe, page source line number 54

Fonte: https://www.youtube.com/embed/odq2wj-l5kw?rel=0controls=1autoplay=0mute=0start=0

yt-remote-cast-available youtube.com HTML Session

URL: https://www.d1.cx/checkpoint
Descrição do propósito do Cookie: Interno

Iniciado: Iframe, page source line number 54

Fonte: https://www.youtube.com/embed/odq2wj-l5kw?rel=0controls=1autoplay=0mute=0start=0

yt-remote-cast-installed youtube.com HTML Session
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URL: https://www.d1.cx/checkpoint
Descrição do propósito do Cookie: Stores the user's video player preferences using embedded

YouTube video

Iniciado: Iframe, page source line number 54

Fonte: https://www.youtube.com/embed/odq2wj-l5kw?rel=0controls=1autoplay=0mute=0start=0

yt-remote-connected-devices youtube.com HTML Persistent

URL: https://www.d1.cx/checkpoint
Descrição do propósito do Cookie: Stores the user's video player preferences using embedded

YouTube video

Iniciado: Iframe, page source line number 54

Fonte: https://www.youtube.com/embed/odq2wj-l5kw?rel=0controls=1autoplay=0mute=0start=0

yt-remote-device-id youtube.com HTML Persistent

URL: https://www.d1.cx/checkpoint
Descrição do propósito do Cookie: Stores the user's video player preferences using embedded

YouTube video

Iniciado: Iframe, page source line number 54

Fonte: https://www.youtube.com/embed/odq2wj-l5kw?rel=0controls=1autoplay=0mute=0start=0

yt-remote-fast-check-period youtube.com HTML Session

URL: https://www.d1.cx/checkpoint
Descrição do propósito do Cookie: Stores the user's video player preferences using embedded

YouTube video

Iniciado: Iframe, page source line number 54

Fonte: https://www.youtube.com/embed/odq2wj-l5kw?rel=0controls=1autoplay=0mute=0start=0

yt-remote-session-app youtube.com HTML Session

URL: https://www.d1.cx/checkpoint
Descrição do propósito do Cookie: Stores the user's video player preferences using embedded

YouTube video

Iniciado: Iframe, page source line number 54

Fonte: https://www.youtube.com/embed/odq2wj-l5kw?rel=0controls=1autoplay=0mute=0start=0
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yt-remote-session-name youtube.com HTML Session

URL: https://www.d1.cx/checkpoint
Descrição do propósito do Cookie: Stores the user's video player preferences using embedded

YouTube video

Iniciado: Iframe, page source line number 54

Fonte: https://www.youtube.com/embed/odq2wj-l5kw?rel=0controls=1autoplay=0mute=0start=0

Categoria: Internos (12)

Cookies internos são aqueles utilizados por nossos sistemas para utilização

de mecanismos internos e funcionalidades ou por nossos parceiros para uso das

aplicações do site, como por exemplo o chatbot.

NOME DO COOKIE PROVIDER TIPO EXPIRA

psmrkio d1.cx HTTP 1 year

URL: https://www.d1.cx/
Descrição do propósito do Cookie: Interno

Iniciado: Script tag, page source line number 55

Fonte: https://b.smrk.io/sc.php?b=cda7a37085c7ca81daa37bdecda9041b0cc83419t=0

via https://b.smrk.io/sm.js?b=cda7a37085c7ca81daa37bdecda9041b0cc83419

psmrkio d1.cx HTML Persistent

URL: https://www.d1.cx/
Descrição do propósito do Cookie: Interno

Iniciado: Script tag, page source line number 55

Fonte: https://b.smrk.io/sc.php?b=cda7a37085c7ca81daa37bdecda9041b0cc83419t=0

via https://b.smrk.io/sm.js?b=cda7a37085c7ca81daa37bdecda9041b0cc83419

psmrkio smrk.io HTTP 1 year

URL: https://www.d1.cx/

21/26

https://www.d1.cx/


PL-005 Política de Cookies

One to One Engine Desenvolvimento e Licenciamento de Sistemas de Informática S.A.
CNPJ: 15.435.155/0001-28

Classificação da Informação: Pública Emissão: 19/07/2021 Versão: 2.0

Descrição do propósito do Cookie: Interno

Iniciado: Script tag, page source line number 55

Fonte: https://b.smrk.io/wec.php?c=%7B96D3F185-1E22-4C4E-B39E-71C773C7BE4E%7D

via https://b.smrk.io/sm.js?b=cda7a37085c7ca81daa37bdecda9041b0cc83419

psmrkio-attr d1.cx HTML Session

URL: https://www.d1.cx/
Descrição do propósito do Cookie: Interno

Iniciado: Script tag, page source line number 55

Fonte: https://b.smrk.io/sc.php?b=cda7a37085c7ca81daa37bdecda9041b0cc83419t=0

via https://b.smrk.io/sm.js?b=cda7a37085c7ca81daa37bdecda9041b0cc83419

psmrkio-dce-6036540124c25234552fc752 d1.cx HTML Persistent

URL: https://www.d1.cx/
Descrição do propósito do Cookie: Interno

Iniciado: Script tag, page source line number 55

Fonte: https://b.smrk.io/sc.php?b=cda7a37085c7ca81daa37bdecda9041b0cc83419t=0

via https://b.smrk.io/sm.js?b=cda7a37085c7ca81daa37bdecda9041b0cc83419

psmrkio-dce-global d1.cx HTML Persistent

URL: https://www.d1.cx/
Descrição do propósito do Cookie: Interno

Iniciado: Script tag, page source line number 55

Fonte: https://b.smrk.io/sc.php?b=cda7a37085c7ca81daa37bdecda9041b0cc83419t=0

via https://b.smrk.io/sm.js?b=cda7a37085c7ca81daa37bdecda9041b0cc83419

psmrkio-ets d1.cx HTML Persistent

URL: https://www.d1.cx/
Descrição do propósito do Cookie: Interno

Iniciado: Script tag, page source line number 55

Fonte: https://b.smrk.io/sc.php?b=cda7a37085c7ca81daa37bdecda9041b0cc83419t=0

via https://b.smrk.io/sm.js?b=cda7a37085c7ca81daa37bdecda9041b0cc83419
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psmrkio-newv d1.cx HTML Session

URL: https://www.d1.cx/
Descrição do propósito do Cookie: Interno

Iniciado: Script tag, page source line number 55

Fonte: https://b.smrk.io/sc.php?b=cda7a37085c7ca81daa37bdecda9041b0cc83419t=0

via https://b.smrk.io/sm.js?b=cda7a37085c7ca81daa37bdecda9041b0cc83419

psmrkio-sp-current-id d1.cx HTML Persistent

URL: https://www.d1.cx/
Descrição do propósito do Cookie: Interno

Iniciado: Script tag, page source line number 55

Fonte: https://b.smrk.io/sc.php?b=cda7a37085c7ca81daa37bdecda9041b0cc83419t=0

via https://b.smrk.io/sm.js?b=cda7a37085c7ca81daa37bdecda9041b0cc83419

psmrkio-sp-current-id-et d1.cx HTML Persistent

URL: https://www.d1.cx/
Descrição do propósito do Cookie: Interno

Iniciado: Script tag, page source line number 55

Fonte: https://b.smrk.io/sc.php?b=cda7a37085c7ca81daa37bdecda9041b0cc83419t=0

via https://b.smrk.io/sm.js?b=cda7a37085c7ca81daa37bdecda9041b0cc83419

psmrkio-visit_timestamp d1.cx HTML Session

URL: https://www.d1.cx/
Descrição do propósito do Cookie: Interno

Iniciado: Script tag, page source line number 55

Fonte: https://b.smrk.io/sc.php?b=cda7a37085c7ca81daa37bdecda9041b0cc83419t=0

via https://b.smrk.io/sm.js?b=cda7a37085c7ca81daa37bdecda9041b0cc83419

wec.php b.smrk.io Pixel Session

URL: https://www.d1.cx/
Descrição do propósito do Cookie: Interno
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Iniciado: Script tag, page source line number 55

Fonte: https://b.smrk.io/wec.php?c=%7B96D3F185-1E22-4C4E-B39E-71C773C7BE4E%7D

via https://b.smrk.io/sm.js?b=cda7a37085c7ca81daa37bdecda9041b0cc83419

5.7. Cookies de Terceiros

Além de nossos próprios cookies, quando você usa o site da D1, pode

ser enviado a você cookies de terceiros. www.d1.cx usa o Google Analytics

para analisar o uso deste website.

Google Analytics gera estatísticas e outras informações sobre o uso do

site por meio de cookies, que são armazenados nos computadores dos

usuários. A duração do cookie é por meio da sessão, um termo de interação

entre o visitante e um site específico. Quando um usuário visita uma página

no site, ele cria uma sessão. A sessão do usuário expira após 30 minutos de

inatividade por parte do usuário.

As informações geradas relacionadas ao nosso site são usadas para

criar relatórios sobre o uso do site. A desativação desse cookie pode causar

mensagens de erro em navegadores mais antigos. O cookie expira ao final de

uma sessão.

5.8. Onde Você pode encontrar mais informações sobre Cookies

Para saber mais sobre cookies, incluindo como ver quais cookies foram

configurados e como gerenciá-los e excluí-los, visite:
● AllAboutCookies: http://www.allaboutcookies.org/

● Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/

● Cisco:https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/web-security

-appliance/117925-technote-csc-00.html
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5.9. Contate-nos

Para quaisquer questões, não hesite em contactar-nos através do

e-mail: ouvidoriasite@d1.cx.

6. Atualização

Este documento é revisado com periodicidade anual ou conforme

levantamento de necessidades identificadas em processos ou controles pela área

ou comitê pré-estabelecido.

7. Vigência

Este documento entra em vigor na data de sua apresentação e publicação,

conforme emissão deste documento.
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8. Histórico de  revisões

Data Versão Criado por Descrição da Mudança

24/11/2018 1.0 Alessandra Martins Criação do primeiro esqueleto da política

20/12/2018 1.1 Alessandra Martins Preenchimento da Política de acordo com
o ICO

17/05/2019 1.2 Alessandra Martins Modificação da Política adaptação das
sessões com o contexto do Site D1

18/03/2019 1.3 Monica Elias Aplicação da Norma ABNT

30/03/2020 1.4 Monica Elias
Alessandra Martins

Revisão e Adequação da política com
base na privacidade do App e na proteção
de dados pessoais.

30/03/2021 1.5 Eduardo Neves Atualizado Política

19/05/2021 1.6 Eduardo Neves Atualizado os parâmetros da política e
verificado a aderência às modificações do
site

21/05/2021 1.7 Eduardo Neves Revisado os cookies do site

25/06/2021 1.8 Eduardo Neves Adicionado lista de Cookies atuais

29/06/2021 1.9 Fernanda Rezende e
Nathalia Pereira

Exclusão de rodapé, padronização de
fonte e revisão geral.

19/07/2021 2.0 Fernanda Rezende Inserção de nova logo e exclusão do
campo data de última revisão na tabela
inicial, mudança na estrutura de tópicos.
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