Políticas de Cookies
O que são Cookies
Os cookies são arquivos de internet que armazenam
temporariamente o que o internauta está visitando na rede. São
arquivos-texto gerados pelo site navegado e transferidos para seu
computador sendo armazenados pelos programas de navegação
(Browsers).
Os dados armazenados são informações básicas de navegação,
como por exemplo, endereço de IP e preferências de idiomas, ID do
dispositivo, páginas visualizadas, busca de informações, tipo de
navegador, sistema operacional, registro de data/hora, se você
respondeu a algum anúncio, a URL de referência, e recursos usados
ou atividades realizadas no site. Essas informações são utilizadas
para uma otimização de sua experiência junto ao site da Nobile.
Mesmo que seu programa de navegação esteja configurado para
permitir a instalação de cookies, mas você deseje remover os
mesmos e impedir o armazenamento de novos cookies, você
poderá fazê-lo imediatamente e sem qualquer impedimento,
desativando este recurso em seu navegador e excluindo todos os
eventuais cookies já implementados.
Como os cookies são utilizados
Os cookies utilizados pelo website Nobile têm como finalidade
identificar as tendências de navegação do usuário, buscando
aprimorar e personalizar seus acessos futuros, tais como, páginas
navegadas ou links clicados. Quaisquer dos cookies utilizados não
são usados para executar programas, tampouco possibilitam a
infecção de seu computador com vírus ou programas maliciosos.
A Nobile utiliza os cookies com diferentes objetivos:

1 – Oferecer aos visitantes do site serviços relacionados às suas
necessidades e desejos. Para isso, os cookies são utilizados para
fazê-lo funcionar corretamente, para criar sua conta de usuário,
para que você se cadastre e gerencie suas reservas.
2 – Lembrar suas preferências e para ajudá-lo a usar o site de
maneira fácil e eficiente. Os cookies irão lembrar, por exemplo, seu
idioma e seus destinos visitados anteriormente.
3 – Melhorar a experiência dos visitantes mantendo um site com
bom desempenho e qualidade. Através dos dados coletados, é
possível identificar o que funciona e não funciona, encontrar
melhores caminhos e otimizações para melhorar sua experiência.
Esta Política de Cookies pode ser alterada de tempos em tempos.
Por isso, visite esta página regularmente para se manter atualizado.

