POLÍTICA DE PRIVACIDADE E TERMOS DE USO

Este é o website www.mmla.com.br.
Nós podemos ser contatados por e-mail via nossa página Contato.
A MMLA respeita o direito à privacidade e zela pela segurança dos dados pessoais de seus
usuários.
A nossa Política de Privacidade esclarece como coletamos e utilizamos as informações para que
nossos visitantes se sintam seguros ao navegar e utilizar o nosso website.
A fim de proporcionar maior segurança e transparência, poderemos alterar periodicamente a
Política de Privacidade. Por favor confira-a periodicamente, e especialmente antes de você
fornecer qualquer dado pessoal.
Ao utilizar este website, você concorda com os termos da presente Política de Privacidade.
1. Coleta de Dados
Nosso servidor não coleta automaticamente nenhuma informação sobre o domínio ou endereço
de e-mail de nossos visitantes.
Coletamos apenas mediante prévia solicitação, o domínio e endereço de e-mail dos visitantes
de nossa página. Além disso, agregamos informações sobre quais páginas os consumidores
acessam ou visitam, informações fornecidas voluntariamente pelos usuários, como as coletadas
em pesquisas e no momento de registro no site, como nome e endereço, número de telefone e
demais dados.
Ao fornecer informações através deste site, você consente com a coleta, uso e divulgação de
informações, de acordo com esta Política de Privacidade.
2. Uso de Informações Coletadas
As informações que coletamos são usadas com o objetivo de melhorar o conteúdo de nosso
website, notificar os usuários sobre as atualizações disponíveis e para ofertas, promoções e
campanhas de publicidade de nossos serviços.
Com objetivos de estatística e finalidades comerciais, informações gerais dos usuários, sem
identificação, tais como dados geográficos, demográficos e de perfil de consumo poderão ser
divulgados a parceiros, patrocinadores, anunciantes ou a outras organizações, sem que sejam
revelados nomes ou outros dados pessoais.
A MMLA não disponibiliza e-mails e demais informações pessoais de usuários cadastrados a
outras organizações e/ou parceiros, salvo quando expressamente autorizado ou em
circunstâncias previstas nesta Política.
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3. Cookies
Os cookies são utilizados para armazenar as preferências do usuário em seu computador e
oferecer um serviço personalizado. Servem para reconhecer, acompanhar seus hábitos de
navegação e alertar os visitantes sobre novas áreas que podem ser de seu interesse cada vez
que retornarem ao nosso site.
A MMLA usa cookies, tags e outras tecnologias similares para melhorar sua experiência em
nosso website e fornecer-lhe informações adequadas às suas necessidades.
Você poderá recusar os cookies. Por favor, consulte as instruções de seu navegador para saber
mais sobre cookies e sobre como desabilitá-los.
4. Links para Outros Sites
Este website poderá conter links para outros sites externos, parceiros e/ou patrocinadores, que
podem ter políticas de privacidade diferentes das nossas, estando assim sujeitas às suas próprias
práticas de obtenção e uso de dados. Lembre-se que se você fornecer informações pessoais em
outros sites, fóruns ou chats, tais informações poderão ser recolhidas e utilizadas indevidamente
por terceiros.
A MMLA não se responsabiliza pelo conteúdo de tais sites nem pelo manuseio das informações
por terceiros. Por isso, recomendamos que nossos usuários sempre leiam as normas de
relacionamento e política de privacidade específicas dentro do próprio site do parceiro ou
patrocinador que colete suas informações.
A Política de Privacidade da MMLA se aplica unicamente às informações coletadas através do
site www.mmla.com.br.
5. Segurança
A MMLA utiliza medidas de segurança comercialmente razoáveis para proteger as informações
contidas em nossos servidores e banco de dados. Contudo, sabe-se que nenhum sistema de
segurança é 100% seguro.
Deste modo, ainda que a MMLA sempre faça o possível para proteger suas informações
pessoais, não temos como garantir a absoluta segurança dos nossos servidores. É possível ainda
que os dados fornecidos por você sejam interceptados por terceiros durante a transmissão. É
uma decisão pessoal a utilização do serviço nessas condições.
6. Atualização de Dados e Cancelamento do Cadastro
Você é responsável por manter suas informações de registro completas e atualizadas. Para
atualizá-las, envie e-mail para info@mmla.com.br.
Você pode optar por não receber mais qualquer tipo de e-mail da MMLA. Em todos os e-mails
que enviamos há sempre um link para cancelar a assinatura disponível nas últimas linhas. Ao
clicar nesse link você será automaticamente descadastrado da lista. É importante mencionar
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que ao preencher qualquer formulário novamente ficará caracterizada a reinserção do seu email à lista. Portanto, a requisição de cancelamento deve ser feita novamente caso seja de seu
interesse.
Você também pode enviar e-mail para info@mmla.com.br caso queira excluir seu cadastro da
nossa base de dados.
7. Disposições Gerais
Ao utilizar nosso website, você manifesta sua concordância com esta Política de Privacidade,
que poderá ser alterada periodicamente. Se você não concordar com esta Política de
Privacidade, não utilize o nosso website nem os serviços nele oferecidos.
A MMLA reserva-se o direito de alterar esta Política de Privacidade, o que será avisado aos
nossos usuários por meios razoáveis, inclusive através de e-mail para o endereço informado
e/ou publicando a notificação e a política alterada no site www.mmla.com.br.
A continuação do uso dos nossos serviços e do website após as alterações da Política de
Privacidade significa que você aceita e concorda com as mudanças realizadas. As informações
coletadas ou fornecidas depois da atualização da Política de Privacidade serão regidas por esta
última.
8. Entre em Contato
Seus comentários são bem-vindos. Caso você tenha dúvidas ou reclamações sobre a nossa
Política de Privacidade, entre em contato pelo e-mail info@mmla.com.br.
Se você entender que nosso website não está seguindo a política informada, por favor entre em
contato através dos e-mails informados acima.

***
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