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1 –OBJETIVO 

Tendo em vista o compromisso com a transparência, em conformidade com a Lei nº 

13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), o 3º Ofício de Registro de 

Imóveis de Fortaleza apresenta esta Política de Cookies. 

Em caso de dúvidas, sugestões ou solicitações relacionadas à privacidade e proteção de 

dados, utilize nosso canal de atendimento através do e-mail ouvidoria@torifortaleza.com.br. 

 

2 –O QUE SÃO COOKIES? 

Os cookies são ferramentas que coletam informações sobre a utilização dos usuários 

durante sua visita em sites da internet. Esses arquivos ficam armazenados em seu computador e 

podem ser recuperados pelo site durante a navegação.  

 

3 –COOKIES NECESSÁRIOS 

O 3º Ofício de Registro de Imóveis de Fortaleza utiliza um cookie de sessão, que 

identifica usuários que efetuam login na aba “Consulta de Solicitação”. Esse cookie tem por 

finalidade otimizar essa funcionalidade do site, evitando a necessidade de logar mais de uma 

vez.  

A serventia não armazena esses dados, que são eliminados assim que o usuário fecha 

o navegador ou inicia outro protocolo de consulta. Caso o usuário não feche o navegador, os 

dados são automaticamente eliminados quando acaba o tempo de sessão. 

 

4 –COOKIES NÃO NECESSÁRIOS 

Através da ferramenta Google Analytics o3º Ofício de Registro de Imóveis de Fortaleza 

utiliza cookies para analisar o tráfego no site, o que auxilia na exibição das informações corretas, 

aprimorando a experiência na navegação do usuário. 
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A serventia apenas tem acesso a dados pseudo-anonimizados, através de gráficos, 

indicadores e estatísticas. As informações que possam identificar o usuário são tratadas pela 

empresa fornecedora (Google LCC), não tendo o 3º Ofício de Registro de Imóveis de Fortaleza 

ingerência sobre elas. 

O usuário poderá fornecer, ou não, seu consentimento para a coleta desses dados, e 

pode revogar tal consentimento a qualquer tempo.  

 

 


