Política de Privacidade:
Para garantir sua tranquilidade estabelecemos uma política de privacidade que
esclarece como utilizamos os dados que você nos fornece e ressaltamos o
nosso compromisso de respeito à Lei Geral de Proteção de Dados- Lei
13.709/2018.
CADASTRO E INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR VOCÊ
Ao se cadastrar no MARCINHAMENDESPORTS.COM você terá que
preencher um cadastro contendo informações pessoais suas necessárias para
que possamos identificá-lo e efetuar a cobrança de inscrições futuras.
As informações necessárias são: nome, e-mail, documento de identificação
CPF, data de nascimento, gênero, cidade, estado e telefone, e-mail.
Além disso, você terá que preencher uma ficha de inscrições elaborada pela
MENDESPORTS na prova que você pretende participar.
Estas informações:
a) são escolhidas a critério único e exclusivo pela organização da prova,
que é a única responsável pela elaboração da ficha de inscrição.
b)
ficarão
armazenadas
nos
servidores
MARCINHAMENDESPORTS.COM
.
c) não serão usadas pela MARCINHAMENDESPORTS.COM para
quaisquer
fins.
b) Se você estiver realizando a inscrição/compra para terceiro,
solicitaremos os dados do terceiro, sendo que neste caso você deve ter
autorização do mesmo para isso e ser responsável por garantir que ele
tenha ciência e concorde com nosso termo de compra e privacidade.

COMO USAMOS SUAS INFORMAÇÕES
Podemos usar informações sobre você para:
- Gerenciar a sua inscrição para determinado evento.
- Responder às suas solicitações ou correspondência e fornecer atendimento.
- Enviar-lhe avisos técnicos, atualizações, alertas de segurança, informações
sobre alterações em nossas políticas, mensagens de suporte e administrativas.
- Melhorar os produtos e serviços do MARCINHAMENDESPORTS.COM

- Enviar-lhe anúncios e comunicar-se com você sobre nossos produtos,
serviços, ofertas, promoções, recompensas e eventos que acreditamos que
você possa estar interessado, desde que você autorize tal envio.
- Cumprir qualquer outra finalidade divulgada a você e com o seu
consentimento.
- Efetuar pesquisas, desde que você autorize.
- Transmitir as informações da MARCINHAMENDESPORTS.COM
ENVIO DE BOLETINS POR E-MAIL
• Informativo do MARCINHAMENDESPORTS.COM: Tem o objetivo de deixar
você informado dos próximos eventos que acreditamos ser de seu interesse.
• Informativos de parceiros do MARCINHAMENDESPORTS.COM: Divulga
eventos,
produtos
e
serviços
de
parceiros
do
MARCINHAMENDESPORTS.COM que acreditamos ser do seu interesse.
Todas as mensagens enviadas pelo MARCINHAMENDESPORTS.COM são
identificadas com o nosso nome ou logomarca de forma a deixar você ciente de
quem foi o remetente.
Toda comunicação que o MARCINHAMENDESPORTS.COM precisar fazer
com você será realizada por e-mail por isso é importante que o seu e-mail seja
mantido sempre atualizado. Caso utilize filtros anti-spam pedimos que autorize
o
recebimento
de
todas as
mensagens
vindas
do
dominio
MARCINHAMENDESPORTS.COM
SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES
Adotamos uma série de medidas de segurança para garantir o máximo de
proteção dos seus dados. Os dados de pagamento fornecidos no processo de
compra não são armazenados em nossos servidores e nem fornecidos ao
MENDESPORTS.
DIREITO À INFORMAÇÃO
A qualquer momento você poderá solicitar a retificação e/ou exclusão dos
mesmos.
Ao acessar a nossa plataforma, realizar o cadastro e/ou realizar uma compra
você declara estar ciente e de acordo com nossa política de compra e
privacidade.
CONTATE-NOS
Se você tiver alguma dúvida ou preocupação em relação aos Serviços, desta
Política, nossas práticas de dados ou nossa conformidade com a legislação

aplicável, entre em contato com o MARCINHAMENDESPORTS.COM por email.
Franca-SP, agosto de 2021
MARCINHAMENDESPORTS.COM

