
 

 
 

Política de Cookies 
 

Este website utiliza cookies para o melhor funcionamento e fornecimento 
de produtos e serviços que sejam relevantes aos nossos clientes. Em 
conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 
13.709/18), nós pedimos o seu consentimento para a utilização dos cookies 
(exceto os cookies estritamente necessários). 

 
A presente Política especifica o que são cookies, como, e quais, o 

BAHAMAS CRED utiliza. 
 
1. O que são Cookies? 

 

Cookies são pequenos pedaços de texto, inseridos e utilizados por 
nosso site, para tornar sua experiência mais eficiente e agradável, como, por 
exemplo, lembrando seus hábitos de navegação, preferência, informação de 
login e etc. 

 
As informações coletadas são apenas referentes à sua navegação, não 

contendo informações sensíveis como dados bancários. 

 
 

2. Por que utilizamos Cookies? 
 

O BAHAMAS CRED utiliza cookies para fornecer uma melhor 
experiência durante a navegação no nosso site, lembrando de suas 
preferências e personalizando conteúdo relevante com base nas suas escolhas 
e comportamento de navegação. 

 
Com isso, buscamos ajustar o conteúdo de nosso site para torna-lo mais 

relevante para você. Facilitando sua navegação ao mesmo tempo que auxilia 
em nossos esforços promocionais e de marketing. 

 
 

3. Quais Cookies utilizamos? 
 

Segue abaixo os cookies utilizados por nós: 
 

3.1. Cookies estritamente necessários: 
 

Cookies necessários para que o nosso site mantenha suas funções 
básicas em funcionamento. Eles habilitam recursos de usabilidade, login, 
segurança, entre outros. Estes cookies, por padrão, devem permanecer ativos 
para o correto funcionamento do site. 

 
Nome do Cookie Provedor Expira em 

   

   

   

   



 

 

3.2. Cookies de funcionalidade: 

 
Cookies que permitem que nosso site se lembre de suas escolhas, 

como, por exemplo, idioma do site, apresentação de conteúdo, informação de 
login, entre outros. São eles: 

 
Nome do Cookie Provedor Expira em 

   

   

   

   

 

3.3. Cookies de desempenho 
 

Cookies que nos permitem entender como nossos BAHAMAS CREDs 
interagem com nosso site, avaliando páginas mais e menos acessadas e outras 
informações estatísticas. Estes cookies coletam apenas dados anonimizados 
para estatísticas, não sendo coletado nenhum dado pessoal. São eles: 

 
Nome do Cookie Provedor Expira em 

_ga Google 24 meses 
   

   

   

 
 

3.4. Cookies de publicidade 
 

Cookies utilizados para entender o perfil de cada usuário a fim de 
direcionar anúncios e publicidades que sejam personalizados e relevantes. 

 
Nome do Cookie Provedor Expira em 

_gads Google 13 meses 

_fbp Facebook 90 dias 

fr Facebook 90 dias 
   

 
 

4. Contato 
 

Para o BAHAMAS CRED a sua privacidade é muito importante, por 
isso, manteremos sempre está política atualizada e avisaremos sempre que 
houver alguma mudança. 

 

Em caso de dúvidas sobre esta Política ou qualquer assunto referente 
ao tratamento dos seus dados pessoais, entre em contato conosco pelo canal 
oficial em nosso site. 
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