POLÍTICA DE PRIVACIDADE E SIGILO
OBJETO DESTA POLÍTICA
A Web Site da MAGGION INDÚSTRIAS DE PNEUS E MÁQUINAS LTDA, denominada doravante
MAGGION, é um serviço de comunicação on-line com o objetivo de aprimorar nosso
relacionamento e parceria com nossos clientes e consumidores finais.
COLETA DE INFORMAÇÕES
.A MAGGION considera informações pessoais, (ou jurídicas) como seu nome, endereços postais e
eletrônicos ou número de telefone como sendo particulares e sigilosas. Assim, as informações que
você fornece são mantidas em local seguro e estão acessíveis somente ao pessoal designado ou
agente autorizado e são utilizadas somente para comercializar nossos produtos ou para servir
melhor nossos clientes. A MAGGION não divulgará quaisquer informações pessoais/ jurídicas a
outras organizações, garantindo o sigilo e a privacidade.
Quando você navegar no portal de comércio eletrônico de vendas da MAGGION, você permanece
anônimo. Não são coletadas informações pessoais. No entanto, algumas áreas de nosso portal,
podem solicitar que você passe voluntariamente informações pessoais como seu nome, endereço
eletrônico etc. para fins de correspondência, registro no portal, dados de compra.
O portal de comércio eletrônico de vendas da MAGGION rastreia informações a respeito das
visitas realizadas neste portal. As informações são utilizadas para verificar as intenções de
compras em nosso portal a fim de atender melhor às suas necessidades. Essas informações não
contêm dados pessoais as quais não podem ser utilizadas.
USO DE INFORMAÇÕES
A MAGGION pode utilizar as informações que os usuários lhe fornecerem para, por exemplo:
- Prestar um serviço, vender produtos, medir o interesse do consumidor em nossos vários produtos
e serviços ou informar os usuários sobre novos produtos e programas. Essas ofertas podem se
basear nas informações fornecidas em pesquisas, informações que podem indicar preferências de
compra ou e-mails enviados ao site da MAGGION.
.
Quaisquer listas utilizadas para lhe enviar ofertas de produtos e serviços são desenvolvidas e
gerenciadas sob estritas condições e projetadas para salvaguardar a segurança e privacidade das
informações pessoais do cliente. A MAGGION não medirá esforços para processar todas as
solicitações de remoções de nomes de qualquer mala postal ou listas de e-mail.
A MAGGION não controla informações coletadas por websites de terceiros mesmo quando
acessados através de links, banners ou outras formas em nosso portal.
DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
Uma vez que a MAGGION considera as informações individuais sigilosas, nossa política é não
revelar informações pessoais obtidas on-line a terceiros salvo se a divulgação for obrigatória por lei
ou tiver relevância em processos ou investigações governamentais ou judiciais. A MAGGION não
vende, aluga, nem transmite informações pessoais a outras organizações.
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COOKIES
Um cookie (ou seja, um pequeno arquivo de dados que alguns Web Sites podem enviar ao seu
endereço eletrônico, quando você visita suas páginas) poderá estar contido em alguns locais do
nosso Web Site, com o objetivo de identificar os padrões de utilização dos usuários. Caso você
prefira não receber cookies, você poderá configurar seu navegador para que este envie uma
mensagem de aviso antes que você aceite os cookies e para que possa recusá-los sempre que
seu navegador alertá-lo sobre a presença dos mesmos. Você poderá recusar todos os cookies,
desativando os mesmos no seu navegador.
INFORMAÇÕES SOBRE MARCAS
As marcas e logotipos exibidos neste site são de propriedade da MAGGION. Eles não podem ser
usados em um site diferente do site da MAGGION na Web sem o consentimento prévio por escrito
da MAGGION. O nome MAGGION ou qualquer marca MAGGION, incluindo a marca não pode ser
incorporado em um endereço de Internet sem o consentimento prévio por escrito da MAGGION.
PESSOAS MENORES DE 18 ANOS DE IDADE
A MAGGION instrui menores de 18 anos especificamente a não enviar essas informações a esse
portal. Se a MAGGION souber que possui informações identificáveis como pessoais sobre
menores de 18 anos de forma recuperável em seus arquivos, excluiremos essas informações de
nossos arquivos existentes. Além disso, menores de 18 anos devem pedir autorização aos pais ou
responsáveis antes de utilizar ou revelar quaisquer informações pessoais neste portal.
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Ao utilizar este portal ou copiar qualquer material nele contido, você está consentindo com a
Política de Privacidade on-line da MAGGION. Caso não concorde com essa política, não utilize
nosso portal e nem reproduza quaisquer materiais nele contidos. Nós nos reservamos o direito, a
nosso critério, de alterar, modificar adicionar ou remover partes dessa política a qualquer tempo.
Verifique periodicamente essa página para ver se houve alterações. A continuidade de seu uso em
nosso portal após serem feitas alterações a esses termos significará sua aceitação dessas
alterações. A MAGGION nunca envia e-mails solicitando confirmação de dados, com anexos
ou links para download.

PORTAL E-COMMERCE
Especificamente em nosso portal do E-commerce que possui acesso restrito a nossos clientes fica
expressamente proibido o compartilhamento deste acesso eletrônico a terceiros. O acesso é
individual e intransferível. Em caso de encerramento da conta o acesso estará suspenso
automaticamente.

REGISTRO DE MARCA E DIREITO AUTORAL
Todo material, marcas registradas e outros direitos de propriedade intelectual mencionados neste
site pertencem a MAGGION.
É permitido o uso e a reprodução deste material para uso pessoal sem propósitos comerciais,
incluindo cópia e material impresso, desde que sempre com a ressalva dos direitos autorais nas
respectivas peças.
Outras finalidades, modificações, cópias, empréstimos, transmissão ou modificação não autorizada
é proibida, salvo por prévia e expressa e específica autorização da MAGGION. Nenhum direito ou
licença para o material ou parte dele poderá ser garantido ou sugerido.
O material originário deste site não pode ser comercializado ou de outra maneira distribuído com
fins lucrativos.
Dúvidas sobre esta política devem ser encaminhadas para o nosso SAC através de nosso Site ou
o telefone 0800 55 54 77
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