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Política de Cookies 

 

O Conselho Federal dos Técnicos Industriais tem a função de regulamentar, fiscalizar e 

orientar o exercício das atividades profissionais dos técnicos e técnicas industriais no país, por 

meio da Lei 5.524/68, do Decreto 90.922/85 e Lei 13.639/18. 

 

Esta política de cookies, tem por objetivo demonstrar a transparência e o respeito que 

o Sistema CFT/CRTs tem com a forma com que tratamos a privacidade e os dados pessoais dos 

visitantes de nosso site. 

 

O site  do CRT-RS utiliza a tecnologia de cookies com o único objetivo de melhorar a 

sua experiência de navegação, tornando a sua visita e o seu uso mais facilitado, agradável e 

seguro. 

 

Mas afinal, o que é um Cookie? 

Cookie é uma tecnologia que funciona por meio de um pequeno arquivo de texto que 

é baixado em seu computador ou dispositivo móvel, por meio do qual você acessa o nosso site. 

Ele permite que o site reconheça o dispositivo do usuário e armazene algumas informações 

sobre as preferências do usuário ou ações anteriores, que irão facilitar a sua navegação. 

 

Quais Cookies utilizamos? 

O site do CRT-RS utiliza cookies necessários para melhorar sua experiência em nosso 

site, melhorando assim sua experiência de navegação, auxiliando o registro de nossos eventos 

e login, medir o uso do site e para melhorar a sua segurança de navegação. 

 

O CRT-RS utiliza dois tipos de cookies em nosso site: Cookies de Sessão e Cookies 

Persistentes: 

 

http://www.crtrs.org.br/
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Cookies de sessão: São criados e armazenados temporariamente durante uma sessão 

de navegação em um site e são excluídos do dispositivo do usuário quando o navegador é 

fechado. 

Cookies Persistentes: Diferente do cookie de sessão, este tipo não é excluído após o 

navegador ser fechado, e sim em uma data ou depois de um período de tempo específico. 

 

Os Cookies (de Sessão e Persistentes) podem ser categorizados: 

Cookies de marketing: rastreiam sua atividade on-line para ajudar os anunciantes a 

oferecer publicidade mais relevante ou para limitar quantas vezes você vê um anúncio. 

Cookies de estatísticas ou "cookies de desempenho": coletam informações sobre 

como você usa um site, como em quais páginas você visitou e em quais links clicou. Nenhuma 

dessas informações pode ser usada para identificá-lo. Tudo é agregado e, portanto, 

anonimizado. Seu único objetivo é melhorar as funções do site.  

Cookies Necessários: Permitem a navegação no website e utilização das aplicações, 

bem como aceder a áreas seguras do website. Sem estes Cookies, os serviços requeridos 

não podem ser prestados para o correto funcionamento das plataformas. 

Cookies de Funcionalidade: São utilizados para assegurar a disponibilização de 

funcionalidades adicionais das plataformas ou para guardar as preferências definidas pelo 

usuário no uso da plataforma, sempre que utilizar o mesmo dispositivo 

 

Apresentamos abaixo as informações detalhadas sobre os cookies utilizados em nosso 

site: 

 

Nome Propósito Tempo Tipo 

XSRF-TOKEN 
Utilizado por motivos de 

segurança 
Sessão Essencial 

hs 
Utilizado por motivos de 

segurança 
Sessão Essencial 

svSession 
Usado em conexão com o 

login do usuário 
2 anos Essencial 

SSR-caching Usado para indicar o sistema 1 minuto Essencial 

http://www.crtrs.org.br/
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a partir do qual o site foi 

renderizado 

 

_wixCIDX 

Usado para 

monitoramento/depuração 

do sistema 

3 meses Essencial 

_wix_browser_sess 

Usado para 

monitoramento/depuração 

do sistema 

Sessão Essencial 

consent-policy 
Usado para parâmetros de 

banner de cookie 
12 meses Essencial 

smSession 
Used to identify logged in 

site members 
Sessão Essencial 

bSession 
Usado para medição da 

eficácia do sistema 
30 minutos Essencial 

fedops.logger.sessionId 
Usado para medição de 

estabilidade/eficácia 
12 meses Essencial 

 

 

 

Como desabilitar os Cookies 

O uso de cookies é bastante comum na Internet, por isso os navegadores são 

configurados por padrão para instalação de cookies em seu computador e/ou dispositivos 

móveis. 

 

Ao recusar ou desativar os Cookies no seu navegador, você poderá perder algumas 

funcionalidades do nosso site. 

 

Para o gerenciamento de cookies, os meios são diferentes dependendo do navegador 

utilizado. Aqui listamos os links de configuração de cookies dos navegadores mais conhecidos: 

http://www.crtrs.org.br/
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Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pt-br/topic/alterar-as-

configura%C3%A7%C3%B5es-de-seguran%C3%A7a-e-privacidade-no-internet-explorer-11-

9528b011-664c-b771-d757-43a2b78b2afe#ie=ie-11 

 

Firefox: https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/cookies-informacoes-sites-armazenam-no-

computador?redirectlocale=pt-BR&redirectslug=cookies-informacoes-armazenadas-por-sites-

em-seu-c 

 

Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?ref_topic=3434352&hl=pt-BR 

 

Safari Web e IOS: https://support.apple.com/pt-br/HT201265 

 

 

Alteração desta Política de Cookies 

Esta Política pode sofrer alterações de acordo com as necessidades identificadas pelo 

CRT-RS, sem aviso prévio. Desta forma, o CRT-RS recomenda aos usuários do nosso site a 

visitar esta política periodicamente para monitorar essas possíveis alterações. 

 

 

Entre em contato 

Caso discorde de algum ponto mencionado nesta Política, tenha dúvidas mesmo após 

sua leitura, ou tiver comentários e sugestões em relação ao tratamento de Cookies em nosso 

site, você poderá entrar em contato conosco através do nosso Encarregado de Dados: 

http://www.crtrs.org.br/
https://support.microsoft.com/pt-br/topic/alterar-as-configura%C3%A7%C3%B5es-de-seguran%C3%A7a-e-privacidade-no-internet-explorer-11-9528b011-664c-b771-d757-43a2b78b2afe#ie=ie-11
https://support.microsoft.com/pt-br/topic/alterar-as-configura%C3%A7%C3%B5es-de-seguran%C3%A7a-e-privacidade-no-internet-explorer-11-9528b011-664c-b771-d757-43a2b78b2afe#ie=ie-11
https://support.microsoft.com/pt-br/topic/alterar-as-configura%C3%A7%C3%B5es-de-seguran%C3%A7a-e-privacidade-no-internet-explorer-11-9528b011-664c-b771-d757-43a2b78b2afe#ie=ie-11
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/cookies-informacoes-sites-armazenam-no-computador?redirectlocale=pt-BR&redirectslug=cookies-informacoes-armazenadas-por-sites-em-seu-c
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/cookies-informacoes-sites-armazenam-no-computador?redirectlocale=pt-BR&redirectslug=cookies-informacoes-armazenadas-por-sites-em-seu-c
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/cookies-informacoes-sites-armazenam-no-computador?redirectlocale=pt-BR&redirectslug=cookies-informacoes-armazenadas-por-sites-em-seu-c
https://support.google.com/chrome/answer/95647?ref_topic=3434352&hl=pt-BR
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encarregadodedados@crtrs.org.br ou através do envio de formulário pelo Painel LGPD, 

disponível no link https://www.crtrs.org.br/portal-lgpd 

 

 

 

 

http://www.crtrs.org.br/

