
Política de Privacidade MGA 
 

I - Objetivos do Uso da Informação do Cliente 

A informação do cliente é usada apenas para os seguintes fins: 

1.1 Para responder a pedidos de clientes; 

1.2 Para fornecer informações aos clientes, como informações sobre produtos e 

serviços (manutenção e suporte, exposições, seminários e outros itens). 

 

II - Natureza voluntária do fornecimento de informa ção 

Embora o indivíduo forneça informações pessoais voluntariamente, a MGA 

necessita destas informações para suas operações comerciais. 

Consequentemente, os indivíduos devem estar cientes de que a MGA pode não 

ser capaz de contatá-los se eles não tiverem fornecido as informações pessoais 

necessárias ou se qualquer informação pessoal atualmente registrada for 

incorreta. 

 

III - Gestão de informação pessoal 

A MGA gerencia as informações pessoais adequadamente, usando precauções 

razoáveis de segurança, que estão de acordo com as leis, regulamentos, 

diretivas e regras internas relativas a riscos envolvendo informações pessoais 

(como acesso não autorizado, perda, destruição, alterações, vazamentos e 

outros riscos). 

 

IV - Precisão da informações pessoais 

A MGA toma medidas destinadas a garantir que as informações pessoais 

recebidas dos clientes sejam precisas e atualizadas. Os clientes são solicitados 

a notificar a MGA de quaisquer alterações em suas informações pessoais, 

utilisando o procedimento descrito abaixo em "informações de contato relativas 

a informações pessoais". 

 

V - Fornecimento de informações pessoais a terceiro s 

A MGA não fornecerá informações pessoais a terceiros sem o consentimento 

prévio de cada indivíduo. No entanto, essa restrição não se aplica nos casos em 

que o fornecimento de informações pessoais a terceiros é permitido por leis, 

regulamentos ou diretivas, ou quando a parte que recebe a informação não é 

considerada como terceiro. 



 

VI - Confiando informações pessoais 

A MGA pode confiar informações pessoais a terceiros ao terceirizar uma 

determinada tarefa com a finalidade de responder a uma solicitação do cliente. 

No entanto, as informações pessoais serão divulgadas ou usadas 

exclusivamente para os fins listados acima. Além disso, a MGA selecionará 

apenas parceiros terceirizados que atendam aos padrões necessários para 

proteger informações pessoais, estabelecer regras para proteger informações 

pessoais e supervisionar adequadamente o uso de informações pessoais 

terceirizadas. 

 

VII - Informações de contato sobre informações pess oais 

Por favor, envie o formulário de solicitação após inserir a solicitação para entrar 

em contato com a MGA em relação a correções, rescisão de uso, divulgação ou 

outros itens relacionados a informações pessoais. Correio postal ou e-mail pode 

ser usado para este procedimento. A MGA responderá prontamente a todos os 

pedidos dentro de um período razoável, de acordo com suas regras internas. 

 


