POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A MASOTTI INVESTIMENTOS DE CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.429.078/0001-09,
atuando como CONTROLADORA de Dados, tem o compromisso com a transparência, a privacidade e a
segurança de todos os dados pessoais a que tem acesso e temos o compromisso de manter uma relação de
total transparência e confiança com VOCÊ também nos meios digitais.
Nossa sede está localizada na Rua Av. Francisco de Paula Leite, 970 - Jardim Nely, Indaiatuba/SP – CEP 13345125 e você pode entrar em contato conosco por meio do canal lgpd@masottiinvestimentos.com.br para
atendimentos junto ao nosso Encarregado de Dados.

 TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
– VOCÊ nos fornece diretamente: Nome, endereço de e-mail e telefone para nossa NEWSLETTER e também
para CONTATOS conosco cujos objetivos são: completo atendimento às demandas iniciadas e/ou contratadas,
fins de publicidade e promocionais para as ações de marketing.Para não receber mais nossas comunicações,
entre em contato via lgpd@masottiinvestimentos.com.br
– Tratados indiretamente: Por meio de cookies e plug-ins de terceiros enviados ao seu navegador para nosso
sistema de gerenciamento de conteúdo. Alguns são estritamente necessários para que o site funcione
corretamente e outros para uma melhor experiência de navegação e melhoria contínua de nosso conteúdo. Por
força de obrigação legal, identificamos apenas a data, hora e IP do acesso ao site.
– Crianças e adolescentes: Nosso conteúdo é direcionado tão somente a adultos e por isso tais dados não
coletamos propositalmente.
– Compartilhamento de Dados: Seus dados pessoais não são comercializados em nenhuma hipótese. Apenas
compartilhamos seus dados com terceiros (públicos e privados) com o objetivo de atender as finalidades já
expressamente mencionadas, bem como para operacionalizar todas as demandas que você tenha requeiro ou
venha a requerer junto à nossa empresa dentro do escopo de nossos segmentos de operação. Nossas
operadoras de dados tem o dever e ciência quanto ao pleno cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados,
utilizando suas informações apenas para as finalidades aqui dispostas.

 DIREITOS DO TITULAR DE DADOS
VOCÊ, como titular dos seus dados pessoais tem garantia de obter informações claras e precisas sobre coleta,
uso, armazenamento e proteção de dados pessoais na internet. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
dispõe no art. 18 sobre todos direitos que lhe são garantidos, dentre os quais citamos:
– Acesso aos dados;
– Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados
– Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses de cumprimento
de obrigação legal ou regulatória pelo controlador e estudo por órgão de pesquisa, garantindo a anonimização
dos dados pessoais sempre que possível;
– Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa;
– Revogação do consentimento, por procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob
o amparo do consentimento anteriormente manifestado.

 ARMAZENAMENTO DE DADOS
Seus dados são armazenados pelo período de tempo necessário para atendimento às operações mantidas entre
nós (CONTROLADORA) e VOCÊ, bem como para questões legais e regulatórias, sempre agindo dentro dos
limites legais estabelecidos.
A qualquer momento VOCÊ poderá solicitar a exclusão dos dados pessoais, dentro dos limites especificados na
LGPD.

 SEGURANÇA DE SEUS DADOS
Utilizamos medidas técnicas e organizacionais de segurança da informação visando a confidencialidade e a
proteção de todos os dados coletados ou gerados em nossos ambientes, inclusive em nossa sede.

 VERSÕES ATUALIZADAS DE NOSSA POLÍTICA
Esta Política foi atualizada em outubro/2021.
Mantemos em nossos sites sempre a versão mais atualizada de nossa Política de Privacidade.

 ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
Nosso Encarregado de Dados é a pessoa responsável pela condução e orientação dos temas inerentes à LGPD.
Para maiores informações ou exercícios de seus direitos, entre em contato conosco via
lgpd@masottiinvestimentos.com.br

