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POLÍTICA DE COOKIES 

OBJETIVO 

A HBB CONTABILIDADE GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL, por meio de sua 

matriz e filial, compromete-se a garantir a privacidade do usuário, pessoa física e/ou jurídica, na 

utilização do site e na utilização dos serviços constantes do site, conforme os termos abaixo. 

Para a “HBB” é de extrema importância garantirmos a proteção das informações que nos são 

confiadas por nossos visitantes ao site e todos aqueles com quem nos comunicamos. Por isso, 

estamos comprometidos em manter os mais altos padrões éticos e legais de privacidade e proteção 

de dados de acordo com a Lei 13.709/2018, também conhecida como Lei Geral de Proteção de 

Dados (LGPD). Nossa Política de Cookies fornece informações sobre como a “HBB” coleta, trata 

e compartilha seus dados pessoais coletados pelo seu site.  

NOSSO PROPÓSITO 

Para conhecermos melhor você e assim oferecermos uma experiência mais adequada, coletamos 

seus dados para fins legítimos, lícitos e relacionados com as atividades da “HBB”, sempre 

observando as legislações vigentes e boas práticas de mercado. 

Dessa forma, buscamos: 

 

 oferecer serviços adequados ao seu perfil; 

 melhorar sua satisfação conosco; 

 cumprir com as exigências legais (como: leis, regulamentações e resoluções); 

 atender as suas necessidades e expectativas como cliente, parceiro, colaborador  ou usuário 

dos nossos serviços; 

DADOS PESSOAIS COLETADOS 

Os dados pessoais que tratamos podem incluir: 

 Dados relacionados à(s) sua(s) visita(s) em nosso site, dados relacionados ao dispositivo 

que você usa para visitar nosso site e outras informações, como um endereço IP; 

 Informações básicas, como nome (ou iniciais) e sobrenome, título, cargo e/ou empresa em 

que trabalha; 

 Detalhes de contato, como seu endereço postal, endereço de e-mail e número(s) de telefone, 

se você os tiver enviado, preenchendo um formulário de contato em nosso site; 

 Dados pessoais relacionados a você que tenha nos fornecido sobre qualquer solicitação de 

emprego através do site, como detalhes de contato, informações sobre seu histórico de 

trabalho; 

 Dados pessoais coletados por meio de cookies (veja abaixo na seção “Cookies”). 

 

 

 

 



   

  
 

COOKIES 

Podemos coletar dados pessoais em nosso site através do uso de cookies. O objetivo dos cookies é 

tornar as visitas ao nosso site mais agradáveis e obter informações sobre como o site é usado e 

otimizá-lo para nossos visitantes. 

Os Cookies são arquivos ou informações que podem ser armazenadas em seus dispositivos quando 

você visita os websites ou utiliza os serviços on-line da Organização. Geralmente, um cookie 

contém o nome do site que o originou, seu tempo de vida e um valor, que é gerado aleatoriamente. 

A Organização utiliza cookies para facilitar o uso e melhor adaptar seu website e aplicações aos 

interesses e necessidades de seus Usuários, bem como para auxiliar e melhorar suas estruturas e 

seus conteúdos. Os cookies também podem ser utilizados para acelerar suas atividades e 

experiências futuras em nossos serviços. 

Por meio de cookies, o Site armazena informações sobre as atividades do navegador, incluindo 

endereço IP e a página acessada. Esses registros de atividades (logs), que poderão compreender 

dados como o endereço IP, as ações efetuadas no Site, as páginas acessadas, as datas e horários de 

cada ação e de acesso a cada página do Site e as informações sobre o dispositivo utilizado, versão 

de sistema operacional, navegador, dentre outros aplicativos instalados, serão utilizados apenas 

para fins estatísticos e de métricas dos serviços disponibilizados, para a investigação de fraudes ou 

de alterações indevidas em seus sistemas e cadastros, não tendo como finalidade o fornecimento 

dos dados a terceiros sem autorização expressa do Usuário. 

 

 Cookies permanentes - Ficam armazenados ao nível do navegador de internet (browser) 

nos seus dispositivos de acesso e são utilizados sempre que o usuário faz uma nova visita 

ao site.  

 Cookies Desempenhos -  Estes cookies permitem-nos contar visitas e fontes de tráfego, 

para que possamos medir e melhorar o desempenho do nosso website. Eles ajudam-nos a 

saber quais são as páginas mais e menos populares e a ver como os visitantes se 

movimentam pelo website. 

 Cookies Funcionalidades - Estes cookies permitem que o site forneça uma funcionalidade 

e personalização melhoradas, a fim de lembrar certas escolhas feitas anteriormente pelo 

usuário ou visitante deste site, lembrar preferências, permitir funções solicitadas pelo 

usuário (ver um vídeo, por exemplo), impedir que um serviço seja oferecido ao usuário, 

caso ele tenha manifestado discordância quanto ao recebimento. 

 

TRANSFERÊNCIA DE DADOS PESSOAIS 

Podemos compartilhar seus dados pessoais com os terceiros abaixo: 

 Nossos auditores; apenas mediante pedido e desde que o pedido tenha sido apresentado por 

motivos legítimos; 



   

  
 

 

 As autoridades nacionais de supervisão de proteção de dados; 

 

 Quaisquer tribunais e autoridades judiciárias competentes de acordo com disputas de 

proteção de dados. 

 

Se você tiver alguma dúvida, observação, solicitação ou reclamação sobre a coleta ou o uso de 

(seus) dados pessoais ou sobre esta política de privacidade, entre em contato com o responsável 

pela proteção de dados da “HBB” através do e-mail “atendimento2hbbcontabilidade.com.br”.  

 

 


