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Política de Cookies 
 
 

Última Atualização: 17 de Dezembro de 2021 

1.  Geral 

A PRO RENAL BRASIL FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA EM ENFERMIDADES RENAIS E META 

(“PRO RENAL”), pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Vicente Machado, 

n.º 2190, Batel, Curitiba – PR, CEP: 80440-020, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 78.444.304/0001-

35, respeita a sua privacidade e está empenhada em tratar as suas informações pessoais 

de acordo com a lei vigente.  

 

Esta Política de Cookies (“Política”) explica como a PRO RENAL usa cookies e tecnologias 

similares para tratar suas informações pessoais fornecidas quando você visita nosso site 

(www.pro-renal.org.br)  (“Site”). 

  

Para usuários localizados no território nacional brasileiro: 

Esta política de cookies será tratada de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais, número 13.709 / 2018 do Brasil (LGPD). 

A PRO RENAL é a “controladora de dados”, sendo responsável por suas informações 

pessoais em concordância com esta Política de Cookies. Para obter mais informações 

sobre como usamos, armazenamos, compartilhamos e tratamos os dados pessoais que 

obtemos através ou em conexão com o uso do nosso Site, visite nossa Política de 

Privacidade:  https://www.pro-renal.org.br/politica-de-privacidade.  

Quando você acessar nosso site pela primeira vez dentro do território nacional brasileiro, 

em concordância com Art. 3º da LGPD, você receberá uma mensagem aconselhando-o 

que cookies e tecnologias semelhantes estão em uso. Ao clicar em “Aceitar” significa que 



 

você compreendeu e concordou com o uso dessas tecnologias conforme descrito nesta 

Política de Cookies.  

Se você tiver quaisquer dúvidas ou reclamações sobre nossa Política de Cookies, por favor, 

entre em contato conosco através do e-mail: ti@pro-renal.org.br  

2. O que são Cookies? 

Cookies são arquivos de texto contendo pequenos pedaços de dados que são 

armazenados em seu computador ou dispositivo móvel sempre que você acessa um site. 

São úteis por permitirem que os sites funcionem, ou trabalhem de forma mais eficiente, 

bem como para fornecer informações aos proprietários do site. Os cookies melhoram a 

experiência do usuário, permitindo que os sites os leiam e escrevam, possibilitando que eles 

reconheçam os visitantes e lembrando as informações importantes que tornam o uso do 

site mais conveniente para o visitante.  

Os cookies definidos por um proprietário de site (neste caso, PRO RENAL) são chamados de 

“cookies proprietários”. Cookies definidos por partes que não sejam o proprietário do site 

são chamados de “cookies de terceiros”. Cookies de terceiros permitem que recursos ou 

funcionalidades de terceiros sejam fornecidos no site ou através do Site (por exemplo, 

análise).   

3. Quais Cookies usamos? 

 

Podemos usar os seguintes tipos de Cookies para tornar o site fácil de usar: 

 

Cookies Necessários: 

São cookies essenciais e indispensáveis para que o visitante navegue no site e acesse 

todos os recursos. Sem esses cookies, os serviços disponibilizados no site da PRO RENAL 

podem ter um desempenho baixo ou até mesmo não funcionar. Sendo assim, é incabível 

ao visitante consentir ou não com o uso dos Cookies Necessários caso deseje navegar no 

domínio da PRO RENAL de maneira plena. 



 

Cookie Fornecedor Finalidade Validade Tipo 

 grecaptcha pro-renal.org.br Este cookie é usado para 

distinguir entre humanos e 

bots. Isso é benéfico para o site, 

a fim de fazer relatórios válidos 

sobre seu uso. 

Permanente HTML 

_GRECAPTCHA google.com Este cookie é usado para 

distinguir entre humanos e 

bots. Isso é benéfico para o site, 

a fim de fazer relatórios válidos 

sobre seu uso. 

179 dias HTTP 

zcsr_tmp pagesense-

collect.zoho.co

m 

É necessário para a função de 

login no site. 

Por sessão HTTP 

CONSENT google.com Usado para detectar se o 

visitante aceitou a categoria 

de marketing no banner do 

cookie. Este cookie é necessário 

para conformidade do site 

com a GDPR. 

2 anos HTTP 



 

isiframeenable

d 

pro-renal.org.br Melhora a velocidade do site e 

implementa conteúdo por 

meio de uma Content Delivery 

Network (CDN). 

1 dia HTTP 

PHPSESSID pro-renal.org.br Preserva o estado da sessão do 

usuário entre diferentes 

solicitações de página. 

Por Sessão HTTP 

rc::a google.com Este cookie é usado para 

distinguir entre humanos e 

bots. Isso é benéfico para o site, 

a fim de fazer relatórios válidos 

sobre seu uso. 

Persistente HTML 

rc::b google.com Este cookie é usado para 

distinguir entre humanos e 

bots. 

Por sessão HTML 

rc::c google.com Este cookie é usado para 

distinguir entre humanos e 

bots. 

Por sessão HTML 



 

zfccn pagesense-

collect.zoho.co

m 

Garante a segurança de 

navegação do visitante 

evitando falsificação de 

solicitação entre sites. Este 

cookie é essencial para a 

segurança do site e do 

visitante. 

Por sessão HTTP 

wc_cart_hash

_# 

pro-renal.org.br Esse Cookie possibilita a 

manutenção de uma 

vitrine/catálogo dos produtos 

da loja da PRO RENAL em nosso 

site, para conhecimento de 

todos os visitantes, bem como 

possibilita a funcionalidade do 

carrinho de compras, 

memorizando o que foi nele 

adicionado. 

Permanente HTML 

wc_fragments

_# 

pro-renal.org.br Esse Cookie possibilita a 

manutenção de uma 

vitrine/catálogo dos produtos 

da loja da PRO RENAL em nosso 

site, para conhecimento de 

todos os visitantes, bem como 

possibilita a funcionalidade do 

carrinho de compras, 

Por Sessão HTML 



 

memorizando o que foi nele 

adicionado. 

 

 

Cookies de Preferência: 

Esses cookies permitem que um site se lembre de informações que mudam a forma como 

o site se comporta ou como aparenta, a exemplo do idioma preferido ou da região em que 

você se encontra.  

Cookie Fornecedor Finalidade Validade Tipo 

 663a60c55d salesiq.zoho.co

m 

Identifica o visitante em todos 

os dispositivos e visitas, a fim 

de otimizar a função de chat-

box no site. 

Por sessão HTTP 

LS_CSRF_TOKE

N 

salesiq.zoho.co

m 

Identifica o visitante em todos 

os dispositivos e visitas, a fim 

de otimizar a função de chat-

box no site. 

Por sessão HTTP 

 

Cookies de Estatística: 

Também conhecidos como cookies de análise, esses cookies podem ser usados para 

coletar informações sobre o seu uso do Site e tornar o Site mais fácil de usar. O uso dos 

cookies analíticos inclui, mas não se limita a distinguir usuários e entender padrões gerais 

de uso do Site. Usamos essas informações de forma agregada para melhorar a forma 



 

como nosso Site funciona. Importante informar que a coleta e o reporte da informação é 

feita de forma anônima.  

Cookie Fornecedor Finalidade Validade Tipo 

#zsrv0.#  pro-renal.org.br Registra dados sobre o 

comportamento dos 

visitantes no site. É usado 

para análise interna e 

otimização do site. 

1 dia 

 

HTTP 

_ga 

 

pro-renal.org.br Define um ID exclusivo para a 

sessão. Isso permite que o 

site obtenha dados sobre o 

interesse do visitante para 

fins estatísticos. 

2 anos HTTP 

_gat 

 

pro-renal.org.br Usado para limitar a taxa de 

solicitação ao servidor. 

1 dia HTTP 

_gid 

 

pro-renal.org.br Define um ID exclusivo para a 

sessão. Isso permite que o 

site obtenha dados sobre o 

interesse do visitante para 

fins estatísticos. 

1 dia HTTP 

History.store pro-renal.org.br Contém um ID de visitante - 

usado para rastrear a 

navegação e interação dos 

Por sessão HTML 



 

visitantes no site para sua 

otimização interna. 

payloadQue

ue 

pro-renal.org.br Este cookie é usado pelo 

operador do site no contexto 

de realização de testes 

multivariados. Esta é uma 

ferramenta usada para 

combinar ou alterar o 

conteúdo no website, 

permitindo que se encontre 

sua melhor variação / 

edição. 

Persistente HTML 

ps_payload

SeqId 

pro-renal.org.br Este cookie é usado pelo 

operador do site no contexto 

de realização de testes 

multivariados. Esta é uma 

ferramenta usada para 

combinar ou alterar o 

conteúdo no website, 

permitindo que se encontre 

sua melhor variação / 

edição. 

1 dia HTTP 

S docs.google.com Este cookie é usado pelo 

operador do site no contexto 

de realização de testes 

multivariados. Esta é uma 

  



 

ferramenta usada para 

combinar ou alterar o 

conteúdo no website, 

permitindo que se encontre 

sua melhor variação / 

edição. 

siqlsdb pro-renal.org.br Este cookie é usado pelo 

operador do site no contexto 

de realização de testes 

multivariados. Esta é uma 

ferramenta usada para 

combinar ou alterar o 

conteúdo no website, 

permitindo que se encontre 

sua melhor variação / 

edição. 

Persistente HTML 

zabHMBuck

et 

pro-renal.org.br Coleta dados sobre a 

navegação e 

comportamento do usuário 

no site. Isso é usado para 

compilar relatórios 

estatísticos e mapas de calor 

(heatmaps) para o 

proprietário do website. 

1 ano HTTP 

zabUserId pro-renal.org.br Coleta dados sobre a 

navegação e 

comportamento do usuário 

no site. Isso é usado para 

compilar relatórios 

Por sessão HTTP 



 

estatísticos e mapas de calor 

(heatmaps) para o 

proprietário do website. 

zabVisitId pro-renal.org.br Coleta dados sobre a 

navegação e 

comportamento do usuário 

no site. Isso é usado para 

compilar relatórios 

estatísticos e mapas de calor 

(heatmaps) para o 

proprietário do website. 

Por sessão HTTP 

zft-sdc pro-renal.org.br Coleta dados sobre a 

navegação e 

comportamento do usuário 

no site. Isso é usado para 

compilar relatórios 

estatísticos e mapas de calor 

(heatmaps) para o 

proprietário do website. 

1 dia HTTP 

zps-ft-

details 

pro-renal.org.br Coleta dados sobre a 

navegação e 

comportamento do usuário 

no site. Isso é usado para 

compilar relatórios 

estatísticos e mapas de calor 

(heatmaps) para o 

proprietário do website. 

Persistente HTML 



 

zps-ft-

pghitType-

details 

pro-renal.org.br Coleta dados sobre a 

navegação e 

comportamento do usuário 

no site. Isso é usado para 

compilar relatórios 

estatísticos e mapas de calor 

(heatmaps) para o 

proprietário do website. 

Persistente HTML 

zsc# pro-renal.org.br Coleta dados sobre a 

navegação e 

comportamento do usuário 

no site. Isso é usado para 

compilar relatórios 

estatísticos e melhorar a 

otimização do site. 

1 dia HTTP 

 

Cookies de Marketing: 

Essa categoria de cookies é utilizada para localizar visitantes entre websites. A intenção é 

exibir anúncios que sejam relevantes e envolventes para o usuário individual e, portanto, 

mais valioso para editores e anunciantes terceirizados. 

Cookie Fornecedor Finalidade Validade Tipo 

ads/ga-

audiences 

 

 

google.com 

Usado pelo Google AdWords 

para contatar novamente 

visitantes que possuem 

potencial para se tornarem 

clientes com base nos seus 

comportamentos on-line. 

Por sessão 

 

Pixel 



 

NID 

 

docs.google.com Registra uma ID único que 

identifica o dispositivo de um 

usuário que esteja 

retornando ao site. O ID é 

usado para anúncios 

direcionados. 

6 meses HTTP 

NID 

 

translate-

pa.googleapis.com 

Registra uma ID único que 

identifica o dispositivo de um 

usuário que esteja 

retornando ao site. O ID é 

usado para anúncios 

direcionados. 

6 meses  HTTP 

psimg.gif 
pagesense-

collect.zoho.com 

Registra uma ID único que 

identifica o dispositivo de um 

usuário que esteja 

retornando ao site. O ID é 

usado para verificar a 

eficácia de anúncios 

direcionados. 

Por sessão Pixel 

tabUid 
pro-renal.org.br Usado no contexto de 

rastreamento 

comportamental pelo site. O 

cookie registra o 

comportamento do usuário e 

sua navegação em vários 

websites para assegurar que 

não ocorram erros de 

rastreamento quando o 

Por 

Sessão 

HTML 



 

usuário tenha várias guias do 

navegador abertas. 

zps-tgr-dts 
pro-renal.org.br Determina se o usuário é 

atribuído a algum 

experimento específico 

visando a otimização do 

conteúdo do site. 

1 Ano HTTP 

 
○ Esses cookies podem ser excluídos ou bloqueados ajustando as configurações do 

seu navegador (consulte a Seção 4, Como você pode controlar cookies, abaixo). 

○ Alternativamente, siga os links abaixo para revogar seu consentimento ao uso de 

cookies: 

Google Analytics:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

4. Como você pode controlar cookies? 

 
Você não precisa aceitar os cookies e o seu consentimento pode ser retirado a qualquer 

momento. Você tem o direito de decidir se aceita ou rejeita o uso dos cookies. Por favor, 

note que cookies estritamente necessários não podem ser rejeitados, pois são essenciais 

para fornecer os serviços do nosso Site.       

 

O Banner de Consentimento de Cookie aparecerá imediatamente no primeiro acesso ao 

nosso Site na forma de um banner de notificação, e estará disponível a qualquer momento 

ao final da página do Site. Você pode modificar ou revogar o consentimento à nossa 

Política de cookies diretamente buscando a opção de “Configurações de Cookies”. 

Se você optar por não clicar em “Aceitar” ou não fechar a mensagem, para rejeitar cookies 

você ainda pode usar o nosso Site. Você também pode se recusar a aceitar cookies deste 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


 

Site a qualquer momento ativando a configuração em seu navegador que permite recusar 

cookies.  

 

Siga os links abaixo para obter informações úteis para os navegadores mais populares: 

 

● Apple Safari:  

https://support.apple.com/en-us/HT201265  

● Google Chrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl  

● Microsoft Edge: 

https://support.microsoft.com/en-us/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-

history 

● Microsoft Internet Explorer:  

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies 

● Mozilla Firefox:  

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences  

● Opera: 

https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/  

5. Sobre alterações na Política de Cookies 

 
Podemos atualizar esta Política de Cookies de tempos em tempos para refletir, por exemplo, 

alterações nos cookies que usamos ou por outras razões operacionais, legais ou 

regulamentares. Por favor, visite esta Política de Cookies regularmente para ficar informado 

sobre o uso de cookies e tecnologias relacionadas. Você também será contatado, via e-

mail, quando alterações que impactem no seu consentimento forem realizadas, como 

expresso em algumas legislações nacionais. 

 

A data no topo desta Política de Cookies indica quando foi atualizada pela última vez. 

https://support.apple.com/en-us/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl
https://support.microsoft.com/en-us/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
https://support.microsoft.com/en-us/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/


 

6. Como entrar em contato conosco 

 
Se você tiver quaisquer dúvidas acerca do uso de cookies ou outras tecnologias, entre em 

contato conosco por meio do e-mail: ti@pro-renal.org.br. 

 

 


