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Olá! Nós somos a CD PROJEKT RED, parte do grupo CD PROJEKT S.A., e desenvolvemos jogos. 
Talvez você nos conheça por títulos como a franquia The Witcher, GWENT ou Cyberpunk 2077. Nós 
preparamos esta Política de Cookies para facilitar sua compreensão e permitir que você se sinta mais 
seguro sobre o uso de cookies, pixels de rastreamento ou tecnologias similares em nossos serviços. 
Formulamos esta Política da forma mais transparente possível, com alguns sumários rápidos para ajudar 
a compreender melhor o que significam. Porém, o texto completo é o que vale legalmente. 

TEXTO COMPLETO SUMÁRIO RÁPIDO

(1) SOBRE ESTE DOCUMENTO

Esta é a Política de Cookies da CD PROJEKT S.A. situada em 
Varsóvia, Polônia, ul. Jagiellońska 74; 03-301, (vamos, daqui 
em diante, nos chamar de "CD PROJEKT RED", pois a CD 
PROJEKT S.A. é a entidade legal da qual a CD PROJEKT RED 
faz parte). Nós usamos tecnologias em nossos sites, jogos e 
serviços móveis (a partir daqui denominados como "serviços da 
CD PROJEKT RED") para coletar informações úteis para ajudar 
a melhorar sua experiência online. Nós nos referiremos a essas 
tecnologias de forma coletiva como "cookies". Esta política 
explica os tipos diferentes de cookies que são utilizados pelos 
serviços da CD PROJEKT RED e como você pode controlá-los. 
Usando os serviços da CD PROJEKT RED e visualizando as 
notificações de cookies que aparecem em conjunto com os 
serviços da CD PROJEKT RED, você aceita que possamos 
armazenar cookies e acessá-los, conforme descrito nesta 
política. 

Esperamos que esta política ajude você a compreender e a se 
sentir mais seguro sobre nosso uso de cookies. Se você possui 
dúvidas adicionais, entre em contato via 
legal@cdprojektred.com.

Esta é a "Política de 
Cookies" da CD PROJEKT 
RED, que explica como 
usamos os cookies do site/
online e como você pode 
controlá-los. 

Este resumo curto e informal 
da Política de Cookies é para 
facilitar a compreensão do 
texto jurídico. No entanto, é a 
versão completa à esquerda 
que é legalmente vinculante.

(2) O QUE É UM COOKIE?

Cookies são pequenos arquivos de textos que são 
armazenados em nosso computador ou dispositivos móveis. 
Eles são utilizados amplamente para fazer sites e outros 
serviços online funcionarem melhor e serem mais eficientes. 
Eles os tornam mais eficientes porque sites e outros serviços 
online podem ler e escrever esses arquivos, permitindo o seu 
reconhecimento e lembrando informações que farão seu uso 
dos mesmos mais convenientes (p.e., lembrando suas 
preferências de usuário). 

Os cookies são pequenos 
arquivos de texto 
armazenados em seus 
dispositivos, os quais são 
úteis para fazer com que 
sites/serviços online 
funcionem de maneira mais 
eficiente.

Também utilizamos tecnologias similares, como scripts, que são 
carregados quando você visita nossos sites ou abre nossos e-
mails.

(3) QUAIS COOKIES SÃO USADOS EM NOSSOS SERVIÇOS?

mailto:legal@cdprojektred.com


Abaixo descrevemos alguns tipos de cookies que nós e nossos 
prestadores de serviços podemos utilizar nos serviços da CD 
PROJEKT RED.

Cookies essenciais. Esses cookies são essenciais para o 
funcionamento de nossos serviços com o objetivo de permitir a 
sua navegação e o uso dos mesmos. Sem esses cookies, 
serviços que você solicitar, como acessar áreas seguras de um 
site ou pagar por algum conteúdo, não poderão ser 
providenciados. Esses cookies são essenciais para o uso do 
serviço e não podem ser desativados sem afetar gravemente o 
acesso a eles.

"Cookies essenciais" são 
necessários para que você 
possa navegar e usar nossos 
serviços.

Cookies de performance. Cookies de performance, que 
incluem cookies analíticos, coletam informações sobre seu uso 
dos serviços da CD PROJEKT RED e permitem a melhoria de 
seu funcionamento. Por exemplo, cookies de performance 
mostram quais são as páginas mais frequentemente visitadas 
em nosso site, permitindo uma visualização geral do padrão de 
uso dos serviços da CD PROJEKT RED, ajudam a reportar 
quaisquer dificuldades presentes nos serviços da CD PROJEKT 
RED e mostram se nossos avisos são eficazes ou não. Também 
usamos cookies para ajudar a navegar dentro de nosso site e a 
voltar para páginas anteriores.

"Cookies de performance" 
nos ajudam a coletar 
informações a respeito de 
nossos serviços e melhorá-
los.

Cookies de funcionalidade. Em algumas circunstâncias, 
podemos utilizar cookies de funcionalidade. Esses cookies 
permitem lembrar as escolhas feitas por você nos serviços da 
CD PROJEKT RED e possibilitam características mais 
personalizadas e melhoradas, como a personalização de uma 
certa página, lembretes de pedidos que você fez para participar 
de alguma promoção e outros serviços que tenha solicitado, 
como assistir a um vídeo ou comentar em um blog. Todos esses 
recursos nos ajudam a melhorar sua visita aos serviços da CD 
PROJEKT RED.

Os "cookies de 
funcionalidade" servem para 
nos ajudar a lembrar de 
como você usa nossos 
serviços, para que possamos 
aprimorá-los e personalizá-
los.

Cookies de direcionamento ou publicidade, ou tecnologias 
similares. Cooperamos com redes de publicidade de terceiros 
para gerenciar nossa publicidade em outros sites. Nossas redes 
de publicidade parceiras podem usar tecnologias para coletar 
informações sobre suas atividades neste e em outros sites a fim 
de fornecer publicidade segmentada com base nos seus 
interesses e nos ajudar a avaliar a eficácia desses anúncios. 
Em particular, podemos usar Google Adwords, Doubleclick, 
Sizmek Versatag, Twitter Pixel ou Facebook Pixel. Para 
informações sobre como você pode desativá-los, veja o ponto 4 
abaixo.

"Cookies de direcionamento 
ou publicidade" nos ajudam 
a melhorar e tornar as 
propagandas mais relevantes 
para você.



Cookies analíticos. Usamos ferramentas analíticas como 
Google Analytics, Google Optimize ou Hotjar para coletar 
informações sobre como os visitantes usam nossos serviços. 
Por exemplo, podemos rastrear diferentes eventos, como as 
páginas da web da CD PROJEKT RED ou os e-mails que você 
realmente abriu, e em quais links você clicou, ou analisar o 
tráfego em nosso site. Usamos isso para otimizar nossas 
comunicações com você, avaliar como nossos serviços estão 
sendo utilizados, compilar relatórios estatísticos sobre a 
atividade do site e criar um perfil de visitantes agregados. No 
caso do Google Analytics, as informações sobre seu uso do site 
e seu endereço IP são transmitidas para a Google Inc. por meio 
do componente Google Analytics. Para desativar o 
rastreamento do Google Analytics em todos os serviços da CD 
PROJEKT RED, visite http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Usamos os cookies 
analíticos, como Google 
Analytics, para avaliar como 
você usa nossos serviços e 
otimizá-los.

Plugins sociais. Em alguns de nossos sites, podemos usar 
plugins de plataformas de mídia social, como o botão "Curtir" do 
Facebook. Nesse caso, seu navegador enviará as informações 
da plataforma de mídia social sobre a página da web visitada, o 
endereço IP e as informações relacionadas ao navegador. Isso 
ocorre independentemente de você ter clicado no botão ou não. 
Você pode usar soluções de bloqueio de conteúdo 
(incorporadas em seu navegador ou como uma extensão 
separada) para impedir o carregamento desses plugins.

Em alguns de nossos sites, 
também podemos usar 
plugins de mídia social, 
como o botão "Curtir". Sinta-
se à vontade para usar 
bloqueadores de conteúdo 
de navegador se quiser 
desativar essa 
funcionalidade.

(4) COMO EU CONTROLO OS COOKIES?

Embora a maioria dos navegadores aceite cookies 
automaticamente, você pode ajustar as configurações do 
navegador para impedir a recepção de cookies ou para fornecer 
notificações sempre que um cookie for enviado a você. Maiores 
informações a respeito do procedimento usado para desativar 
cookies podem ser encontradas no site do seu fornecedor de 
navegador da Internet, através da seção ajuda. Você ainda 
poderá usar nossos serviços após desativar os cookies, mas 
fique alerta, pois nem todas as características dos serviços da 
CD PROJEKT RED podem funcionar conforme o esperado caso 
todos os cookies estejam desativados. 
Além disso, alguns de nossos parceiros são membros da 
Networking Advertising Initiative ("NAI") e/ou da Digital 
Advertising Alliance ("DAA"), organizações que oferecem um 
único local para desativar o recebimento de anúncios 
personalizados. Caso não deseje que suas informações sejam 
usadas para veicular anúncios direcionados, é possível 
desativá-las visitando a página Escolha do Consumidor da DAA 
e/ou a página de Recusa do Consumidor da NAI. Observe que 
isso não impede que você receba publicidade. Você continuará 
recebendo anúncios genéricos ou não direcionados.

 Você pode usar as 
configurações do seu 
navegador ou dispositivo 
para controlar os cookies 
sempre que desejar. Observe 
que, se você parar de aceitar 
todos os cookies, alguns 
recursos de nossos serviços 
podem não funcionar 
conforme o previsto.

(5) ALTERAÇÕES A ESTA POLÍTICA DE COOKIES

https://www.google.com/analytics/
https://www.google.com/analytics/
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Podemos alterar a Política de Cookies a qualquer momento se 
necessário para refletir as mudanças nos serviços da CD 
PROJEKT RED ou na lei: por favor, dê uma olhada na data da 
"ÚLTIMA REVISÃO" no topo desta página para ver quando esta 
Política de Cookies foi atualizada pela última vez. Qualquer 
alteração a essa Política de Cookies entrará em vigor 30 dias 
após ser publicada online.

Nós revisaremos a política 
de cookies quando 
necessário e as alterações 
entrarão em efeito 30 dias 
depois.

(6) MAIS INFORMAÇÕES SOBRE SUA PRIVACIDADE

Confira nossa Política de Privacidade, que oferece mais 
informações sobre como protegemos sua privacidade.

Confira nossa Política de 
Privacidade também (link ao 
lado).

https://regulations.cdprojektred.com/en/privacy_policy
https://regulations.cdprojektred.com/en/privacy_policy

