Política de Privacidade MLTCorp
Pela presente política a MLTCORP – Comércio de Equiapamentos para Comunicação
LTDA LTDA ME, empresa privada, inscrita no CNPJ nº 08.364.672/0001-98, com sede
na Rua São Bento, 700 – Sala 24 – Centro, em Araraquara / SP, informa aos
USUÁRIOS as condições de fornecimento e utilização dos dados pessoais fornecidos
pelos USUÁRIOS nos Portais do grupo (www.mltocorp.com.br, www.globalvox.com.br,
www.comtele.com.br,
www.voipmlt.com.br,
www.brterminacoes.com.br
e
www.telecolistas.com.br ) e nos serviços disponibilizados, para que esses possam definir
livre e voluntariamente se desejam fornecer informações pessoais no Portal.
O Usuário que disponibilizar seus dados pessoais no Portal ou nos serviços por ele
disponibilizados estará, ainda que tacitamente de acordo com todas as condições da
presente Política.
O Portal poderá, a qualquer momento e independente de notificação prévia, efetuar a
alteração das condições aqui descritas, sendo dever do Usuário consultar a Política
sempre que necessário.
O Usuário se responsabiliza pela veracidade de todos os dados informados no Portal,
bem como pela atualização, sempre que houver alguma alteração.
O Usuário garante todas as informações por ele disponibilizadas no Portal, e assume
integral e irrestrita responsabilidade por qualquer dado incompleto, errôneo, ou que de
qualquer forma, cause algum tipo de dano ao Portal ou a terceiros.
O Portal efetuará o registro dos dados do Usuário, assim como utilizará as informações
cedidas sempre que houver a necessidade de contratação de algum serviço, ou a
gestão, administração, prestação, ampliação e melhoramento dos serviços aos
Usuários, bem como a adequação dos serviços às preferências de navegação dos
Usuários, criação de novos serviços relacionados aos existentes, envio de atualizações
dos serviços, envio de informações técnicas, operacionais e comerciais relativas ao
Portal e aos serviços por ele ofertados.
O Portal se responsabiliza por utilizar meios de proteção aos dados do Usuário.
Contudo, considerando-se que o ambiente internet é aberto e possibilita o acesso
irrestrito de qualquer indivíduo conectado à rede, entende-se que nenhuma ferramenta
de proteção é completamente eficaz e pode ser considerada como barreira
intransponível a ação de hackers, crackers ou qualquer invasão no site.
Dessa forma, o Portal garante a utilização de ferramentas de controle atuais, que
possibilitem a proteção às informações do Usuário, mas não se responsabiliza pela
violação da privacidade causada por terceiros em virtude de condutas danosas ao
Portal.
De acordo com o perfil do Usuário, o Portal poderá utilizar cookies (ferramentas de
identificação das preferências de navegação), com vistas a tornar o ambiente mais
agradável e personalizado, de acordo com o perfil de casa Usuário.
Caso o Usuário decida, poderá configurar o “browser” de navegação para cancelar os
cookies e impedir sua instalação. Não é necessária a ativação dos cookies para a
navegação no Portal.
Os dados pessoais fornecidos pelos Usuários poderão ser cedidos a empresas
pertencentes ao mesmo grupo econômico do Portal, desde que o envio de informações
tenha finalidade semelhante ao do Portal.

Para efeitos desta disposição, considera-se mesmo grupo econômico do Portal,
qualquer empresa do Grupo MLTCorp, empresa holding do grupo controlador da
empresa responsável pelo Portal.
O objeto das empresas pertencentes ao grupo MLTCorp, que, de alguma forma, se
assemelham ao Portal, são de desenvolvimento de serviços de telecomunicações,
informações e comunicação (em particular as atividades relacionadas com Internet e
quaisquer outras redes, incluindo atividades de acesso, produção, distribuição e/ou
exibição de conteúdos próprios ou de terceiros, atividades de portal e comércio
eletrônico).
Em casos específicos, pode haver a necessidade de liberação de dados dos Usuários a
terceiros. Nesses casos, os usuários serão informados previamente da solicitação, para
que possam emitir sua anuência prévia e cessão de dados e respectivos direitos
oriundos do repasse de informações pessoais. O Portal fornecerá ao Usuário
informações sobre o terceiro requisitante, bem como a finalidade dos dados.
O Usuário poderá, desde que justificadamente, utilizar do exercício dos seus direitos
para se opor ao envio dos dados do Portal.
Havendo solicitação formal de autoridade judicial competente, devidamente
fundamentada, o Portal enviará os dados do Usuário, independente de notificação
prévia.

	
  

