
POLÍTICA DE PRIVACIDADE GERAL – MAGNOS FIBRA 

A Marcel Magnos Crystal – ME (doravante denominada como MAGNOS FIBRA) entende a 

importância da privacidade e proteção de dados pessoais e registros eletrônicos e tem como 

compromisso o cumprimento com a legislação aplicável. 

A fim de descrever de forma transparente, simples e objetiva o nosso compromisso com a 

privacidade e proteção dos seus dados quando você usa os nossos Portais, instituímos a 

presente Política de Privacidade. 

Salvo se indicado de forma diversa adiante nesta Política, a base jurídica para o tratamento de 

seus dados pessoais resulta da disponibilização das funcionalidades dos nossos Portais 

acessados por você. 

Como condição para acesso e uso do nosso site, você declara que leu e compreendeu a 

presente Política na íntegra, demonstrando seu CONSENTIMENTO referente à coleta de dados 

aqui especificada, de forma livre, expressa, individual, clara, específica e legítima. Caso você 

não esteja de acordo com esta Política, mesmo que em parte, deverá descontinuar o seu 

acesso. 

Adicionalmente, os usuários menores de 18 (dezoito) anos somente deverão acessar o nosso 

site com supervisão dos pais e/ou responsáveis e não deverão fornecer Dados Pessoais. 

 

DEFINIÇÕES 

Consentimento: autorização expressa e inequívoca dada pelo Usuário titular do dado pessoal 

para que a MAGNOS FIBRA trate seus dados pessoais para uma finalidade previamente 

descrita, na qual a base legal necessária para o ato demande a autorização expressa do titular. 

Dados Pessoais: significa quaisquer informações fornecidas e/ou coletadas pela MAGNOS 

FIBRA, por qualquer meio, ainda que público, que: (a) identifiquem, ou que, quando usadas 

em combinação com outras informações tratadas pela MAGNOS FIBRA identificam um 

indivíduo; ou (b) por meio das quais a identificação ou informações de contato de uma pessoa 

física possam ser derivadas. Os Dados Pessoais podem estar em qualquer mídia ou formato, 

inclusive registros eletrônicos ou computadorizados, bem como em arquivos baseados em 

papel. 

Finalidade: o objetivo, o propósito que a MAGNOS FIBRA deseja alcançar a partir de cada ato 

de tratamento das informações pessoais. 

Necessidade: justificativa pelo qual é estritamente necessário coletar dados pessoais, para 

atingir a finalidade, evitando-se a coleta excessiva. 

Site: website eletrônico da MAGNOS FIBRA  

Usuário(s): todas as pessoas que utilizarão ou visitarão o site da MAGNOS FIBRA. 

 

COLETA 

A MAGNOS FIBRA poderá coletar as informações fornecidas ativamente e voluntariamente 

por você quando do acesso e uso de nosso site www.magnosfibra.com.br.  

http://www.magnosfibra.com.br/


Como informações fornecidas ativamente e voluntariamente quando do acesso e uso de nosso 

site temos o campo do Website ‘Entre em Contato conosco”. 

Adicionalmente, quando você acessa nosso site, também recebemos automaticamente o 

protocolo de internet do seu computador, o endereço de IP, para obter informações que nos 

ajudem a aprender sobre seu navegador e sistema operacional.  

Utilizamos cookies e outras tecnologias para, entre outras coisas, melhor atendê-lo, com 

informações mais personalizadas que facilitem seu acesso contínuo e uso do site. 

Cookies são pequenos arquivos de texto usados para armazenar pequenas informações. Os 

cookies são armazenados no seu dispositivo quando o site é carregado no seu navegador. 

Esses cookies nos ajudam a fazer com que o site funcione corretamente, a torná-lo mais 

seguro, a proporcionar uma melhor experiência para você e a entender como o site funciona e 

a analisar o que funciona e onde precisa ser aprimorado. 

É possível desabilitar a coleta automática de informações através de cookies por meio das 

configurações de seu navegador de internet, bem como em nosso próprio website, 

especificamente quanto aos cookies. No entanto, você deve estar ciente de que, se 

desabilitadas estas tecnologias, alguns recursos oferecidos pelo site, que dependem do 

tratamento dos referidos dados, poderão não funcionar corretamente. 

Salientamos que a responsabilidade pela precisão, veracidade, ou falta dela ou, ainda, pela sua 

desatualização nos dados que você fornece é exclusivamente sua. 

 

FINALIDADES 

A MAGNOS FIBRA utilizará as informações coletadas para as seguintes finalidades: 

- Entrar em contato via e-mail ou outro meio de contato indicado para responder aos seus 

questionamentos feitos através do formulário ‘Deixe sua mensagem que entraremos em 

contato’ disponível em http://magnosfibra.com.br/contato 

- Identificar você; 

- Promover a divulgação de material publicitário, novidades, promoções e lançamentos; 

- Informar sobre novidades, notícias, conteúdos, funcionalidades e demais eventos relevantes 

para a manutenção do relacionamento com você; 

- Realizar pesquisa de satisfação; 

- Fins estatísticos e de segurança; 

- Melhorar a experiência da sua navegação nos Portais, de acordo com seus hábitos e suas 

preferências; 

- Cumprir obrigações legais e regulatórias; dentre outras finalidades possíveis e permitidas. 

 

COMPARTILHAMENTO/DIVULGAÇÃO 



A MAGNOS FIBRA poderá compartilhar e/ou divulgar os dados coletados a terceiros, nas 

seguintes situações e nos limites exigidos e autorizados pela Lei: 

- Com os seus parceiros quando necessário e/ou apropriado à prestação de serviços 

relacionados; 

- Com as empresas e indivíduos contratados para a execução de determinadas atividades e 

serviços em nome da MAGNOS FIBRA; 

- Para o exercício de direitos e interesses legítimos; 

- Para o fiel cumprimento de obrigações legais; 

- Para a defesa de interesses em processos administrativos ou judiciais. 

Internamente, os seus dados somente serão acessados por empregados devidamente 

autorizados, respeitando os princípios de proporcionalidade e necessidade, além do 

compromisso de confidencialidade e preservação da sua privacidade. 

 

ARMAZENAMENTO 

Os dados e registros coletados estarão armazenados em ambiente seguro e controlado no 

território brasileiro, em base de dados própria ou em base de dados mantida “na nuvem” 

pelos fornecedores de serviços contratados pela MAGNOS FIBRA, os quais estão devidamente 

de acordo com a legislação de dados vigente. 

O armazenamento dos registros eletrônicos será realizado pelo prazo estritamente necessário 

para processá-los, em vista do interesse legítimo relacionado, e de acordo com os períodos de 

armazenamento oficiais. 

 

ATUALIZAÇÃO, CORREÇÃO, EXCLUSÃO E RETENÇÃO 

Você poderá exercer seus direitos previstos no Capítulo III da Lei Geral de Proteção de Dados 

“LGPD”, Lei nº 13.709/2018, a qualquer momento, podendo, por exemplo, corrigir, atualizar, 

adicionar, revogar o seu consentimento, bem como solicitar a exclusão dos seus dados 

coletados pela MAGNOS FIBRA, por meio do formulário ‘Deixe sua mensagem que entraremos 

em contato’ em http://magnosfibra.com.br/contato. Nos esforçaremos para respondê-lo com 

a maior brevidade possível. 

Findo o prazo do processamento conforme a necessidade, os dados serão excluídos com uso 

de métodos de descarte seguro ou utilizados de forma anonimizada para fins estatísticos. No 

entanto, pode ocorrer de os dados precisarem ser mantidos por período superior, por motivo 

de lei, ordem judicial, prevenção à fraude, e outros interesses legítimos, em conformidade com 

o artigo 10 da LGPD. 

Adicionalmente, caso você deseje cessar o recebimento de e-mails informativos e de 

marketing (newsletter) da MAGNOS FIBRA, você poderá, a qualquer momento, sem 

necessidade de justificativa, por meio do e-mail: ricardo@magnosfibra.com.br, solicitar o 

imediato cancelamento do recebimento destes, conforme instruções dispostas no próprio 

corpo de e-mail. 



 

SEGURANÇA 

Para manter a integridade dos seus dados, obedecemos a normas de segurança e envidamos 

os nossos melhores esforços para assegurar a confiabilidade, a disponibilidade e a qualidade 

das informações veiculadas por meio dos nossos Portais. 

Apesar do esforço na preservação da privacidade dos seus dados, a MAGNOS FIBRA entende 

que nenhum site é totalmente seguro e não pode garantir integralmente que todas as 

informações que trafegam nos Portais não sejam alvo de acessos não autorizados perpetrados 

por meio de métodos desenvolvidos para obter informações de forma indevida, falhas, vírus 

ou invasões ao banco de dados. 

Se você tem motivos para acreditar que sua interação conosco não é mais segura (por 

exemplo, se achar que a segurança de algum dado seu foi comprometido), comunique o fato 

imediatamente, contatando-nos por meio do e-mail ricardo@magnosfibra.com.br. 

 

LINKS 

Nossos Portais podem conter referências (por exemplo, hyperlink, banners ou botões) para 

outros sites relacionados a um aspecto específico do nosso site (como por exemplo, Facebook, 

Pag Seguro UOL, Instagram, dentre outros). 

Quando ao acessar nossos Portais, você clicar em links de terceiros, eles podem o direcionar 

para fora dos nosso Portais. A MAGNOS FIBRA não é responsável pelas práticas de privacidade 

de outros sites e incentivamos você a ler as declarações de privacidade deles. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

A MAGNOS FIBRA reserva-se ao direito de alterar esta Política a qualquer momento, conforme 

a finalidade ou necessidade, tal qual para adequação e conformidade legal de disposição de lei 

ou norma que tenha força jurídica equivalente, sem prejuízo ao usuário e sem a necessidade 

de informação prévia, cabendo a você verificá-la sempre que efetuar o acesso ao site da 

MAGNOS FIBRA. 

A MAGNOS FIBRA não será considerada em mora ou inadimplente de quaisquer de suas 

obrigações previstas nesta Política se o motivo de seu descumprimento ou atraso no 

cumprimento decorrer de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro, 

Lei nº 10.406/2002. 

As dúvidas e controvérsias oriundas desta Política deverão ser enviadas à MAGNOS FIBRA, por 

meio do e-mail: ricardo@magnosfibra.com.br. 

Caso alguma disposição desta Política seja considerada ilegal ou ilegítima por autoridade da 

localidade em que você resida ou da sua conexão à Internet, as demais condições 

permanecerão em pleno vigor e efeito. 

Em havendo quaisquer divergências e/ou litígios sobre este Regulamento prevalecerá a 

legislação brasileira, no idioma português, tendo como foro competente a comarca de Limeira, 

Estado de São Paulo. 


