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1. APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS DA POLÍTICA 

Nós da SER FINANÇAS - SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA (“SER”), denominado 

“b.Uni”, reconhecemos a importância de proteger seus dados pessoais e 

estamos comprometidos a processá-los com responsabilidade e em 

conformidade com as leis de proteção de dados aplicáveis em todo o território 

nacional. 

Esta Política de Cookies aplica-se ao domínio b.Uni na qual é administrado pelo 

SER FINANÇAS - SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA (“SER”). 

Ao acessar as páginas do domínio b.Uni e conferir seu aceite, você autoriza que 

usemos os cookies de acordo com a presente Política de Cookies. Caso não 

concorde, você poderá negar ou deverá ajustar as configurações de seu 

navegador para não permitir seu uso ou não acessar as páginas do respectivo 

domínio. Desabilitar os cookies que utilizamos poderá impactar na sua 

experiência como usuário ao navegar entre as páginas. 

 

2. O QUE É UM COOKIE? 

Cookies são arquivos de texto contendo pequenas quantidades de informações 

que são baixadas para o seu dispositivo quando você visita um site. Os cookies 

são enviados de volta ao site de origem em cada visita subsequente ou a outro 

site que reconheça esse cookie. Os cookies são úteis porque permitem que um 

site reconheça o dispositivo de um usuário. 

Os cookies executam vários trabalhos diferentes, como permitir que você 

navegue entre as páginas de maneira eficiente, lembrando-se de suas 

preferências e, em geral, aprimore a experiência do usuário. Eles também 

podem ajudar a garantir que os anúncios que você vê on-line sejam mais 

relevantes para você e seus interesses. 

Os cookies usados em nossos Sites e / ou Serviços por categoria são descritos 

abaixo. 
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3. COOKIES NECESSÁRIOS 

A b.Uni utiliza cookies categorizados necessários para o funcionamento dos 

serviços e recursos disponibilizados pelo site. Sem eles, o site não funciona ou 

apresenta mau desempenho. 

Nome Domínio Validade Descrição 

__cfruid 
.vaidevisa.visa.c

om.br 
sessão 

Usado pela rede de conteúdo, 
Cloudflare, para identificar o 
tráfego da Web confiável. 

 

4. COOKIES PERFORMANCE 

A b.Uni utiliza cookies de desempenhos. Estas informações são anônimas e são 

utilizadas apenas internamente para fornecer o conteúdo mais eficaz aos 

visitantes de nosso site. 

Essas informações são anônimas e as utilizamos apenas internamente para 

fornecer o conteúdo mais eficaz aos nossos visitantes, e são usadas para avaliar 

a popularidade da página, analisar padrões de tráfego em nossos sites e/ou 

serviços e orientar o desenvolvimento de outras melhorias em nossos produtos 

e serviços. 

 

Nome Domínio Validade Descrição 

_ga .buni.digital 2 anos 
Registra um ID exclusivo usados 
para gerar dados estatísticos sobre 
como o visitante usa o site. 

_gid .buni.digital 1 dia 
Registra um ID exclusivo usados 
para gerar dados estatísticos sobre 
como o visitante usa o site. 

_ga .play.google.com 2 anos 
Registra um ID exclusivo usados 
para gerar dados estatísticos sobre 
como o visitante usa o site. 

_gid .play.google.com 1 dia 
Registra um ID exclusivo usados 
para gerar dados estatísticos sobre 
como o visitante usa o site. 
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5. COOKIES DE MARKETING 

Os cookies de marketing são usados para rastrear visitantes em sites. A intenção 

é exibir anúncios relevantes e envolvente para o usuário individual e, portanto, 

mais valioso para editores e anunciantes de terceiros. 

Nome Domínio Validade Descrição 

NID .google.com 
6 

mese(s) 

Registra um ID exclusivo que 
identifica o dispositivo de um 
usuário que retorna. O ID é 
usado para anúncios 
direcionados. 

 

6. COOKIES NÃO CLASSIFICADOS 

A b.Uni ainda utiliza cookies próprios para possa manipular a sessão de uma 

melhor forma, proporcionando assim uma melhor experiência ao usuário em 

sua navegação nas páginas dos sites.  

 

Nome Domínio Validade Descrição 

_fbp .buni.digital 
Duração 

de 3 
meses. 

Usado pelo Facebook para 
entregar uma série de produtos 
de propaganda, como lances em 
tempo real de anunciantes de 
terceiros. 

_ga_V5H80XB
CV5 

.buni.digital 
1 ano(s) 

e 11 
mese(s) 

 

_gat_UA-
232233117-1 

.buni.digital 
1 

minuto 
 

_gcl_au .buni.digital 
Duração 

de 3 
meses. 

Definido pelo Google Analytics 
para obter informações em 
cliques de anúncios e armazená -
las em um cookie de 1ª parte 
para que as conversões possam 
ser atribuídas fora da página de 
destino. 

geo .apple.com Session  
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_js_datr .instagram.com 
1 ano(s) 

e 11 
mese(s) 

 

_js_ig_did .instagram.com 
11 

mese(s) 
 

_gat_UA1999
59031 

.play.google.com 
1 

minuto 
 

 

7. OPTANDO POR COOKIES 

Ao usar os sites, você concorda com o posicionamento dos cookies 

mencionados acima. Você pode, no entanto, configurar seu navegador para 

notificá-lo quando receber um cookie, dando a você a chance de decidir se 

deseja ou não o aceitar. Você, também, pode alterar suas configurações de 

cookies por meio de opções de preferência em nossos sites, quando aplicável. 

Vamos indicar que, ao selecionar suas preferências, usaremos um cookie para 

lembrar suas preferências. 

 

8. TECNOLOGIAS DE PUBLICIDADE DE TERCEIROS 

Além de usar cookies e tecnologias relacionadas, conforme descrito acima, 

também podemos permitir que determinadas empresas terceiras nos ajudem a 

personalizar anúncios que acreditamos ser de interesse de nossos usuários e 

coletar e usar outros dados sobre atividades de usuários em nossos sites (por 

exemplo, para permitir que eles adaptem anúncios em serviços de terceiros).  

Essas empresas podem exibir anúncios que também podem colocar cookies e 

acompanhar o comportamento do usuário, como também podem usar 

informações sobre o comportamento do usuário para fornecer anúncios 

personalizados em vários serviços e produtos.  

Cada uma dessas empresas utiliza essas informações de cookies de acordo com 

suas próprias políticas de privacidade e segurança. Se você deseja que essas 

informações não sejam usadas para veicular anúncios segmentados, você pode 

cancelar o recebimento, conforme indicado neste Aviso.  
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9. COMO ENTRAR EM CONTATO CONOSCO 

Para exercício dos direitos inerentes aos titulares de dados, entre em contato 

com o e-mail dpo@inovalgpd.com.br.  

 

10. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES 

Data Versão Descrição Autor 

21/10/2022 1.0 
Criação. Versão 
inicial 

Consultoria InovaLGPD 
20.705.613/0001-31 

09/11/2022 1.1 
Ajustes de 
formatação 

Consultoria InovaLGPD 
20.705.613/0001-31 

 

Este Aviso de Privacidade entrou em vigor em 16/11/22 
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