O que são cookies?
Os cookies são pequenos arquivos de texto que são salvos em seu computador ou navegador
Usuário do celular dos sites visitados. Os cookies são usado para a funcionalidade do site ou para
melhorar a experiência do usuário.
Como você aceita ou declina o uso de cookies?
Os usuários têm a capacidade de configurar seus próprios dispositivos para que eles possam aceitar
todos eles
cookie, receba notificações quando um cookie é enviado ou não recebe cookies.
Ao excluir a última opção, alguns serviços personalizados podem não ser fornecidos
O usuário pode não ser capaz de usar todos eles
A funcionalidade deste site. Se você não deseja receber cookies em geral ou se você fizer isso
Se você quiser rejeitar certos cookies, você pode alterar as configurações do seu navegador. No
entanto, cada navegador é diferente, então você deve consultar o menu
"Ajuda" do navegador usado para obter informações sobre como modificar as preferências relativas
aos cookie.
Como faço para excluir cookies?
Se desejar, você pode excluir os cookies já recebidos usando os recursos que
Todos os navegadores tornam disponível para você. Cada navegador é diferente, por isso é
apropriado
Consulte o menu "Ajuda" do navegador que você está usando.
Como soulridercamp.com usa cookies?
"As informações coletadas através de cookies podem nos ajudar a analisar o uso de cookies
Você está navegando em sites do usuário e nos ajuda a fornecer uma melhor experiência de usuário
Fazendo uma visita aos nossos sites. As informações coletadas através dos nossos cookies não
Eles são usados para identificá-lo pessoalmente ou publicar publicidade
e-mail ou correio tradicional, respeitando constantemente a sua privacidade.
Que tipos de cookies usamos e para quais propósitos?
O site do surfcamp.com usa "cookies de sessão" e "cookies técnicos" para facilitar
Entrega de serviços. Estes cookies expiram após 3 meses. Também são usados "cookies
analitical "para melhorar o desempenho de nossos sites através da coleção de
Informações anônimas sobre o número de visitantes, no site de origem e sobre como ele vem
Usou o site (por exemplo, quais páginas são mais visitadas pela maioria
dos visitantes). As ferramentas analíticas e os cookies relacionados são usados em particular
da Google Analytics (convidamos os usuários a ler as "informações" relevantes sobre o
Sites da Web). Finalmente, usamos cookies para personalizar conteúdos e anúncios,
Para promover as funções das redes sociais e analisar o nosso tráfego. Nós fornecemos informações
sobre a maneira como você usa nosso site para as agências de publicidade, os institutos que
realizam a análise dos datos da web.
Cookies das redes sociais
soulridercamp.com integra alguns recursos de sites de terceiros, especialmente alguns rede social.
Não temos acesso a esses cookies ou controle sobre eles ou os dados
Cozinhados por esses cookies, mas vamos conhecer os usuários e pedimos que eles os usem
elementos. Para mais informações, recomendamos que você consulte as especificações
"informativo", incluindo listas de possíveis cookies usados pelas redes sociais aqui
Indicado abaixo.
Facebook
Os seguintes recursos do Facebook estão integrados no soulridercamp.com e eles podem reconhecê-

lo para entrar nos cookies do Facebook:
Botão "Eu gosto" no Facebook (permite aos usuários adicionar um "Eu gosto de um artigo no
Facebook");
Facebook Connect (permite ao usuário acessar sua conta do Facebook e interagir com o
soulridercamp.com através da conta);
Facebook Social Graph (permite aos nossos sites extrair elementos do Facebook e colocá-lo no
soulridercamp.com e vice-versa (como imagens de perfil de usuário ou eventos públicos do
Facebook).
YouTube e Google
Os recursos do YouTube ou do Google estão integrados no soulridercamp.com e podem reconhecer
ou inserir cookies do YouTube ou do Google.
chilro
Os recursos do Twitter estão integrados no soulridercamp.com e podem reconhecer ou inserir
cookies do Twitter.

