
AVISO DE PRIVACIDADE DO GDPR 
 
Bem-vindo ao aviso de privacidade GDPR da MGA. 
 
A MGA está comprometida em proteger a privacidade e segurança de seus dados pessoais. De acordo com o 
Regulamento Geral de Proteção de Dados 2016/679 (o “GDPR”), este aviso de privacidade visa fornecer 
informações sobre como a MGA processa seus dados pessoais por meio do uso do nosso site e durante e após o 
fornecimento de produtos ou uso de qualquer um dos serviços prestados por nós e pelas empresas do nosso 
grupo. 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTROLADOR (Artigo 13.º-1 (a) (e) do RGPD) 
 
A Metalúrgica Golden Art’s LTDA, cujo escritório registrado está situado na Rua Getúlio Vargas nº. 496, Bairro 
Renovação, Veranópolis/RS - Brasil (coletivamente referida como Empresa) é o controlador e responsável pelos 
seus dados pessoais. Somos obrigados, nos termos da legislação de proteção de dados, a notificá-lo das 
informações contidas neste aviso de privacidade. 
A identidade e os detalhes de contato do controlador são: 
-------------------------------------------------------------------------- 
Dirceu Tedesco, Presidente 
Metalúrgica Golden Art’s LTDA. 
Rua Getúlio Vargas nº. 496,  
Bairro Renovação, Veranópolis/RS – Brasil, 
CEP. 95.330-000 
Tel: +55-54-3441-8900 
URL: http://www.mga.com.br/faleconosco.php 
 
2. PROPÓSITO DO PROCESSAMENTO DE DADOS PESSOAIS (Ar tigo 13-1- (c) (d) do GDPR) 
 
Usamos seus dados pessoais para alguns ou todos os seguintes propósitos e base legal: 
 
 

Finalidade  Base Legal 
Para responder a consultas de clientes 
 

Necessário para nossos interesses legítimos (para 
desenvolver nossos produtos / serviços e expandir 
nossos negócios) 
 

Para fornecer informações aos clientes, como 
informações sobre produtos e serviços (manutenção 
e suporte, exposições, seminários e outros itens) 
 

Necessário para nossos interesses legítimos (para 
desenvolver nossos produtos / serviços e expandir 
nossos negócios) 
 

Cumprir as leis, regulamentos, ordens judiciais, 
solicitações governamentais e das agências de 
aplicação das leis, operar nossos sistemas 
adequadamente e nos proteger, nossos usuários e 
clientes e resolver qualquer disputa com clientes. 
 

Onde precisamos cumprir uma obrigação legal 
 

 
3. TRANSFERÊNCIA DE DADOS (Artigo 13-1- (f) do GDPR ) 
 
Nosso site pode ser acessado no exterior, por isso, alguns dados pessoais podem ser fornecidos pela UE. 
Podemos precisar transferir esses dados pessoais para fora da Área Econômica Europeia. Essas transferências 
sempre serão feitas em conformidade com o GDPR. Quaisquer dados pessoais eletrónicos transferidos para 
países ou territórios fora da UE serão apenas colocados em sistemas conformes com medidas que confiram 
proteção equivalente dos direitos pessoais, quer através de acordos internacionais ou contratos aprovados pela 
União Europeia. 
 
4. RETENÇÃO DE DADOS (Artigo 13-2- (a) do GDPR) 
 
Somente manteremos seus dados pessoais pelo tempo necessário para atender às finalidades para as quais os 



coletamos, inclusive para fins de atender a quaisquer requisitos legais, contábeis ou de relatórios. 
Para determinar o período de retenção apropriado para dados pessoais, consideramos a quantidade, a natureza e 
a sensibilidade dos dados pessoais, o risco potencial de danos causados pelo uso não autorizado ou divulgação 
de seus dados pessoais, os propósitos para os quais processamos seus dados pessoais e se podemos alcançar 
esses objetivos por outros meios e pelos requisitos legais aplicáveis. 
 
5. DIREITOS DE ACESSO, CORREÇÃO, APLICAÇÃO E RESTRI ÇÃO (Artigo 13-2- (b) do GDPR) 
 
Você tem os seguintes direitos em relação aos seus dados pessoais: 
• Solicitar acesso aos seus dados pessoais (comumente conhecido como "solicitação de acesso de assunto de 
dados"). Isso permite que você receba uma cópia dos dados pessoais que mantemos sobre você e para verificar 
se estamos procedendo legalmente. 
• Solicitar correção dos dados pessoais que mantemos sobre você. Isso permite que você tenha alguma 
informação incompleta ou imprecisa que tenha sobre você corrigida. 
• Solicitar o apagamento de seus dados pessoais. Isso permite que você nos peça para excluir ou remover dados 
pessoais quando não houver uma boa razão para continuar processando-os. Você também tem o direito de nos 
pedir para excluir ou remover seus dados pessoais nos quais tenha exercido seu direito de se opor ao 
processamento (veja abaixo). 
• Objete-se ao processamento de seus dados pessoais quando estivermos confiando em um interesse legítimo (ou 
de terceiros) e houver algo em sua situação específica que faça com que você se oponha ao processamento neste 
campo. Você também tem o direito de contestar onde estamos processando seus dados pessoais para fins de 
marketing direto. 
• Solicite a restrição do processamento de seus dados pessoais. Isso permite que você nos peça para suspender 
o processamento de dados pessoais sobre você, por exemplo, se você quiser que nós estabeleçamos sua 
precisão ou o motivo para processá-los. 
• Portabilidade de seus dados pessoais para outra parte. Você tem o direito de solicitar para que nós realizamos a 
transferencia de alguns dos seus dados para outro controlador. Cumpriremos sua solicitação quando for viável. 
 
6. DIREITO DE RETIRAR O CONSENTIMENTO (Artigo 13-2-  (c) do GDPR) 
  
Nas circunstâncias limitadas em que você pode ter fornecido seu consentimento para a coleta, processamento e 
transferência de seus dados pessoais para uma finalidade específica, você tem o direito de retirar seu 
consentimento para esse processamento específico a qualquer momento. Depois de recebermos a notificação de 
que você retirou seu consentimento, não processaremos mais suas informações para os fins ou propósitos com os 
quais você concordou originalmente, a menos que tenhamos outra base legítima para fazê-lo em lei. 
 
7. DIREITO DE ALÉM DE UMA RECLAMAÇÃO (Artigo 13-2- (d) do GDPR) 
 
Você tem o direito de apresentar uma queixa a qualquer momento a uma autoridade supervisora competente para 
questões de proteção de dados. Gostaríamos, no entanto, de apreciar a oportunidade de lidar com as suas 
preocupações antes de abordar a autoridade supervisora, portanto, entre em contato conosco em primeira 
instância. 
 
8. PROVISÃO DE DADOS PESSOAIS (Artigo 13-2 (e) do G DPR) 
 
Seu fornecimento de dados pessoais em nosso site não é uma exigência legal ou contratual, nem um requisito 
necessário para celebrar um contrato, assim como você não é obrigado a fornecer os dados pessoais. A falha em 
fornecer tais dados pode causar dificuldades nas comunicações entre você e a Empresa. 
  
9. TOMADA DE DECISÃO AUTOMATIZADA (Artigo 13-2- (f)  do GDPR) 
 
Não usaremos dados pessoais para qualquer atividade ou processo de monitoramento ou perfil, e não adotaremos 
nenhum processo automatizado de tomada de decisão. 
 
 

 


