
Sobre o uso de cookies

A Moobi Tech utiliza cookies em seus sites para conhecer o público que procura
seus serviços e com isso poder lhes oferecer melhorias contínuas. Caso não tenha
interesse em compartilhar essas informações, recomendamos que você não faça a
navegação no nosso website, ou, caso queira realizar o acesso sem ser rastreado,
utilize ferramentas que bloqueiam os rastreadores.
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Conheça mais sobre os cookies abaixo:

O que são Cookies?

Atualmente, em muitos sites existentes na Internet, as configurações principais,
como idioma e modo de exibição, são mantidas no navegador, mesmo depois de
um tempo sem uso. Por exemplo, caso escolha o idioma Russo na pesquisa do
Google, ele será usado até você mudar de idéia.

Para que isso seja possível, o navegador utiliza arquivos de textos chamados
Cookies, os quais possuem como principal função armazenar as preferências dos
usuários sobre um determinado site na Internet. Cada Cookie em seu PC armazena
dados para um endereço web específico.

O que é um Cookie?

Basicamente, um Cookie é um arquivo de texto muito simples, cuja composição
depende diretamente do conteúdo do endereço Web visitado. Por exemplo, a
maioria dos sites armazenam informações básicas, como endereços IP e
preferências sobre idiomas, cores, etc. Contudo, em portais como o Gmail e o
Hotmail, nomes de usuários e senhas de email também fazem parte dos Cookies.

Como funciona o Cookie?



Quando você visita um site pela primeira vez, este envia um Cookie como resposta
para o seu navegador, contendo as suas preferências, em formato de texto. Este
pequeno arquivo ficará armazenado em seu computador até que perca sua validade.

Enquanto o cookie estiver salvo em seu PC, toda vez que você digitar o endereço
do site, o seu navegador irá enviar este arquivo para o site que você está conectado.
Desta maneira, as suas configurações serão aplicadas de maneira automática.

Alguns cuidados no uso de Cookies

Cookies devem ser usados com cautela em computadores de uso compartilhado,
como lan houses, principalmente caso contas de e-mails sejam acessadas. Uma
pessoa que usar o PC depois que você, poderá ter acesso aos seus e-mails
simplesmente por entrar no mesmo site que você entrou. Logo, nesse tipo de
máquina, é fortemente recomendado que os cookies sejam apagados após o uso.

Referência: https://www.tecmundo.com.br/web/1069-o-que-sao-cookies-.htm


