Essa Política de Privacidade foi desenvolvida pelo GRUPO MARISCÃO
localizada na FOLHA 30 QD 15 LT 07 SALA E, NOVA MARABÁ, MARABA PA
CEP: 68.507-765, cuja a matriz está inscrita no CNPJ sobre o nº
83.317.040/0001-99, para lhe ajudar a compreender quais informações são
coletadas e compartilhadas entre nossas empresas e fornecedores.
Elaboramos esta Política de privacidade em conformidade com a Lei geral de
proteção de dados pessoais (Lei 13.709/18) para que você encontre em um só
lugar as informações que coletamos.
Essa Declaração de Privacidade é válida a partir de 1 de Agosto de 2021. Esta
declaração poderá sofrer alterações. A versão atualizada encontra-se publicada
em nosso site. Em caso de mudanças significativas prontamente o
informaremos.
1-Com qual finalidade processamos os seus dados?
Nossa empresa coletará e processará seus dados pessoais quando você
consumir ou contratar um dos nossos produtos, serviços ou em caso de relações
contratuais.
Processamos dados pessoais com base em nosso legítimo interesse em atendêlo nas operações de compras, venda e no cumprimento das obrigações legais.
2-Quais dados coletamos?
Processamos suas informações de contato, endereço físico, telefone, endereço
eletrônico, nome, CPF, RG, data de nascimento, carteira de trabalho, título de
eleitor, certidões, conta bancaria informações sobre pagamentos, histórico de
pedidos, histórico de crédito, correspondência eletrônica física e demais
informações para o cumprimento das obrigações legais.
Você poderá nos fornecer seus dados pessoais de maneira direta, ao nos
contatar, se cadastrar em nossas Plataformas ou de terceiros, ou contratar
algum(ns) de nossos produtos ou serviços. Nesse caso utilizaremos esses dados
especificamente para a finalidade que eles foram coletados, ou seja: se você nos
contatou para solicitar informações, comprar um dos nossos produtos ou
contratar um dos nossos serviços, nós utilizaremos suas informações pessoais
para respondê-lo de maneira apropriada.
3-Relatórios Administrativos
Utilizaremos seus dados na elaboração de relatórios, que apoiem a operação e
o processo de tomada de decisão da administração interna prezando a
anonimização dos dados exibidos e impressos.

4-Qual o prazo de retenção dos seus dados pessoais?
Manteremos suas informações armazenadas enquanto elas atenderem o
legítimo interesse do Grupo Mariscão apoiando as atividades já mencionadas
nos itens acima, não sendo mas o caso esses dados serão apagados,
anonimizados, destruídos ou em caso de proibição por lei transferidos para um
repositório seguro, a qualquer momento o proprietário das informações poderá
solicitar a exclusão dos seus dados, tendo o Grupo Mariscão tempo razoável
para a identificação e exclusão dos dados dos sistemas internos, seguindo as
determinações legais.
5- Processamento por terceiros
O Grupo Mariscão faz a utilização de serviços de terceiros para realizar o
processamento de informações trabalhistas, fiscais, jurídicas, administrativas e
de tecnologia, tendo esses terceiros a responsabilidade das informações
recebidas e processadas em nome da Mariscão.
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6- Como protegemos suas informações?
Adotamos as medidas de segurança adequadas conforme os padrões de
mercado para a proteção das informações. Considerando os riscos envolvidos
no processamento a natureza de tais dados e cumprindo as leis e regulamentos
aplicáveis. Ressaltamos que nenhuma medida de proteção de dados é 100%
segura contudo o Grupo Mariscão está sempre em busca de aprimorar os
procedimentos técnicos e administrativos para garantir a proteção de seus
dados. Processamos o canal de comunicação que você escolheu usar para se
conectar conosco e os dados pessoais que você fornece. Tais informações já
mencionadas no item 2 dessa política de privacidade. Caso suas informações
tenha sido coletadas pelas plataformas ou mídias sociais, não temos como saber
como essas plataformas armazenam e utilizam tais informações. Nós
recomendamos que você leia a política de privacidade da mídia social ou
plataforma utilizada para nos contatar.
7-Crianças
Coletamos informações pessoais de crianças apenas para cumprimento de
obrigações legais.

8-Divulgação para Autoridades Públicas
Somos obrigados a divulgar informações pessoais em resposta a solicitações
legais de autoridades públicas, inclusive com a finalidade de atender aos
requisitos de segurança nacional ou de cumprimento da lei. Assim, também
podemos divulgar informações pessoais a terceiros quando solicitado por
autoridades governamentais ou exigidas por lei ou regulamento, incluindo, mas
não limitado a, em resposta a ordens judiciais e intimações.
9-como você pode exercer seus direitos de privacidade?
Você tem o direito de solicitar o acesso ou revisão geral de seus dados pessoais
e, sobre determinadas condições, a correção ou exclusão de dados pessoais.
Além disso, você também tem o direito de restringir o processamento referente
a seus dados pessoais, o direito de se opor ao processamento, bem como o
direito à portabilidade de dados.

Como entrar em contato conosco
Se você tiver dúvidas sobre esta política de privacidade ou deseja realizar
alguma solicitação, envie um e-mail para: privacidade@mgconsultorias.net

