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1. A IDENTIDADE DO CONTROLADOR 

O controlador é a empresa SISLEY DO BRASIL COSMETICOS LTDA., Sociedade limitada, localizada na Rua dos Pinheiros, 
498, cj 151 – 15º. andar, CEP: 05422-902, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF de n. 16.587.166/0002-77 (doravante “SISLEY”). 

 

2. O QUE É UM COOKIE? 

Quando você visita qualquer site, ele pode armazenar ou recuperar informaçõs m seu navegador, princiaplmente na formad e 
cookies. Essas informações podem ser sobre você, suas preferênicas ou seu dispositivo e são usads princiaplmente para fazer o 
site funcionar como você espera. As informações geralmente não o identificam diretamente, mas podem fornecer uma 
experiência personalizada na web. Como respeittamos seu direito à privacidade, você pode optar por não permitir alguns tipos de 
cookies.  

 

3. QUAIS SÃO OS TIPOS DE COOKIES UTILIZADOS E SUAS FINALIDADES? 

SISLEY utiliza os seguintes cookies : 

3.1 Cookies estritamente necessários (base legal : legítimo interesse da SISLEY) 

Sses cookies são necessáiros para o funcionametno do siete e não podem ser desativados em nossos sistemas. Eles 
geralmente são definidos paenas em resposta a açoes feitas por você que equivalem a uma solicitação de serviços, como fedfinir 
suas preferênias de rivcidade, fazer login ou preencher fmulãrios Você pode configurar seu navegador para bloquear ou alertá-lo 
sobreesses cookies, mas algumas áreas do site não funcionarão sses cookies não armazenam nenhuma informação de 
identificação pessoal.  

3.2 Cookies de performance (base legal : consentimento) 

Estes cookies nos permitem contar visitas e fontes de tráfego pra que possamos medir e melhorar o desempenho do nosso site. 
Eles nos ajudam a saber quais páginas são menos e mais populares e a ver com os visitantes se movem no site. Todas as 
informações que esses cookies coletam são agregadas e, portanto, anônonimas. Se você não permitir esses cookies, não 
saberemos quando você visitou nosos site e não poderemos monitorar seu desempenho.  

3.3 Cookies funcionais (base legal : consentimento) 

Estes cookies permitem que o site forneça funcionalidade e personalização parimoradas. Eles podem ser definidos por nós ou 
por provedores terceiros cujos serviços adicionamos às nossas páginas, como serviço de bate-papo ou repordutor de vídeo. Se 
você não permitir usar esses cookies, alguns ou todos esses erviços podem não funcionar corretamente.  

3.4 Cookies de segmentação (base legal : consentimento) 

Estes cookies podem ser defnidos em nosso site por nossos parceiros de publicidade. Eles podem ser usados por essas 
empresas para construir um perfil de seus interesses e exibiir anúncions relevantes para você em outros sites. Eles não 
armazenam informações pessoais direstamente, mas se baseiam na identificação exclusiva de seu navegador e dispositivo de 
internet. Se você nõ permitir esses cookis, terá publicidade menos direcionada.  

 
3.5 Cookies de mídias sociais (base legal : consentimento) 

Ao visitor o site e utilizar as funcionalidades das redes sociais do Facebook, Twitter, Youtube, Terceiros também podem utilizar 
cookies. Leia atentamente as políticas de dados pessoais e cookies das redes sociais. A SISLEY não se responsabiliza de forma 
alguma pela gestão dos dados pessoais nestas redes sociais, pelo que a sua responsabilidade não pode ser invocada de forma 
alguma  

 

4. POR QUANTO TEMPO OS COOKIES SÃO GUARDADOS? 

A SISLEY mantém os cookies por um período máximo de treze (13) meses a partir da data de seu consentismetno e durante o 
período legal de armazenamento. 

 



5. COMO ACEITAR OU RECUSAR COOKIES?  

Você pode, a qualquer momento, aceitar ou recusar cookies por meio de nossa plataforma de gerenciamento de cookies.  

Você também pode aceitar ou recusar cookies ativando a configuração em seu navegador por meio do menu de ajuda do 
navegador. 

Quaisquer configurações que você fizer provavelmente modificarão sua navegação no site e podem desativar o acesso a certas 
partes do site. A menos que você tenha ajustado a configuração do seu navegador para que ele recuse cookies, eles serão 
emitidos quando você acessar o site.  

Para mais informações detalhadas, visite www.allaboutcookies.org. 

 

6. QUAIS SÃO SEUS DIREITOS? 
 
De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, você tem os seguintes direitos sempre que pudermos associar os 
dados coletados a você: (i) confirmação da existência de processamento de dados; (ii) acesso aos seus dados pessoais; (iii) 
correção de dados incompletos, imprecisos ou desatualizados; (iv) tornar anônimos, bloquear ou excluir dados desnecessários, 
excessivos ou tratados em não conformidade com a lei; (v) portabilidade de dados para outro provedor de serviço ou produto; (vi) 
eliminação de dados processados com consentimento; (vii) informações sobre as entidades que receberam seus dados; (viii) 
informações sobre a possibilidade de não consentimento e sobre as consequências da recusa; e (ix) revogação do 
consentimento. 

 
Você pode exercer esses direitos enviando: 
- Um email através da seção "Fale conosco" do Site. 
- Uma carta com uma fotocópia de sua identidade para o seguinte endereço: SISLEY DO BRASIL COSMETICOS LTDA., Rua 
dos Pinheiros, 498, cj 151 - 15o. andar, CEP:05422-902, São Paulo, State of Sao Paulo .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


