POLÍTICAS SOBRE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

As seguintes políticas sobre tratamento de dados de caráter pessoal são
aplicáveis à seguinte sociedade, que, para efeitos interpretativos,
denominar-se-á a “COMPANHIA”:
MAPFRE SOLUTIONS DO BRASIL LTDA., com domicílio legal na Alameda
Mamoré 989, 4o andar, Alphaville, Barueri, SP, Brasil, 06454-040, titular do website
www.segurviaje.com.br (doravante denominado site).
Tratamento dos dados de caráter pessoal
A COMPANHIA é titular do website indicado no item 2 do presente documento e é
responsável pelas pastas geradas com os dados de caráter pessoal fornecidos pelos
usuários através deste website. O usuário autoriza à COMPANHIA o tratamento
automatizado dos dados pessoais que fornecer voluntariamente, através de
formulários e correio eletrônico, para:
 A tramitação, acompanhamento e gestão de qualquer contrato, solicitação de
negócios, emprego etc. e/ou posterior contrato, bem como de qualquer solicitação
de informação adicional que enviar à COMPANHIA;
 O envio de informação e publicidade, inclusive por via eletrônica, sobre ofertas,
produtos, recomendações, serviços, promoções, brindes e campanhas de
fidelização das diferentes entidades do Grupo MAPFRE encarregadas da sua
comercialização; a extração, armazenamento de dados e estudos de marketing
com o objeto de adequar as nossas ofertas comerciais ao seu perfil particular,
tanto se for formalizada ou não alguma operação, quanto, conforme o caso, uma
vez extinta a relação contratual existente; bem como a realização de pesquisas,
estatísticas e análises de tendências do mercado e sorteios, podendo, no caso de
ser sorteado, publicá-los neste website, bem como tratá-los e cedê-los à
administração tributária, com a finalidade de realizar o depósito em conta com
lançamento no IRPF, conforme o caso;
 A realização de estudos estatísticos;
 A realização de análises de sinistralidade.

O usuário aceita que os seus dados possam ser cedidos, exclusivamente para as
finalidades indicadas anteriormente, a entidades do Grupo MAPFRE, em nível
nacional e internacional, ou a outras sociedades, em nível nacional e internacional,
com as quais as diferentes entidades do Grupo Mapfre celebrem acordos de
colaboração, ou a terceiros provedores de serviços, em nível nacional e
internacional, para o cumprimento das obrigações legais adquiridas pela
Companhia ou por qualquer das empresas afiliadas do Grupo Mapfre, respeitando,
em qualquer caso, a legislação aplicável ao domicílio da Companhia sobre proteção
de dados de caráter pessoal e sem a necessidade de que lhe seja comunicada cada
primeira cessão que for realizada aos referidos cessionários.
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Todos os dados são tratados com absoluta confidencialidade, não estando
acessíveis para terceiros para finalidades diferentes para as quais foram
autorizados. O arquivo ou diretório criado para estes efeitos encontram-se sob a
supervisão e controle da Companhia, que assume a responsabilidade pela adoção
de medidas de segurança de índole técnica e organizacional para proteger a
confidencialidade e integridade da informação em conformidade com o
estabelecido na lei aplicável correspondente ao domicílio da Companhia. O usuário
responderá, em qualquer caso, pela veracidade dos dados fornecidos, reservandose a Companhia o direito de excluir dos serviços registrados todo usuário que
tenha fornecido dados falsos, sem prejuízo das demais ações que procederem em
Direito.
Qualquer usuário registrado poderá exercer seus direitos de acesso, retificação,
oposição e cancelamento dos seus dados de caráter pessoal fornecido através do
Site, mediante comunicação por escrito enviada ao domicílio social da Companhia,
indicado no parágrafo 2 do presente documento.
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