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Segurança da Informação 
  
Na Marco Marketing aplicamos medidas razoáveis de segurança organizacional, administrativa, técnica e física destinadas a 
proteger os dados pessoais sob nosso controle contra destruição, perda, alteração, acesso ou divulgação. 
 
Se você deseja acessar, retificar, cancelar ou opor-se ao processamento dos dados pessoais que nos forneceu, por favor, 
entre em contato conosco conforme indicado abaixo.  Atenderemos seu pedido tão logo seja razoavelmente possível e dentro 
de um período de tempo exigido pela lei aplicável ao seu país. 
 
Você pode solicitar acesso aos dados pessoais que temos sobre você ou solicitar a correção, emenda, exclusão ou bloqueio 
de seus dados pessoais, entrando em contato conosco. Quando exigido por lei, você pode retirar o consentimento que já nos 
forneceu a qualquer momento por motivos legítimos para o processamento de seus dados pessoais, e suas preferências serão 
aplicadas no futuro. 
 
Se você tiver razões para acreditar que sua interação conosco não é mais segura (por exemplo, se você sentir que a segurança 
de qualquer conta que tenha conosco foi comprometida), por favor, notifique-nos imediatamente sobre o problema em 
global@marcomkt.com. 
  
  
 

Período de Retenção 
  
Marco Marketing retém suas informações pessoais pelo período necessário para cumprir os propósitos estabelecidos nesta 
Política de Privacidade, a menos que um período de retenção mais longo seja exigido ou permitido por lei ou para cumprir 
uma obrigação legal de outra forma. 
 
Para atualizar suas preferências, peça-nos para remover seus dados de nossas listas de correio, exercer seus direitos ou enviar 
uma solicitação, por favor, entre em contato conosco em global@marcomkt.com. 
 
 
  

Transferência entre países 
  
Suas informações pessoais podem ser armazenadas e processadas em qualquer país onde tenhamos instalações ou 
prestadores de serviços e para empresas afiliadas ou relacionadas dentro do mesmo grupo empresarial e, ao utilizar nosso 
Site ou nos dar seu consentimento (quando exigido por lei), você concorda em transferir as informações para outros países 
que não seu país de residência, inclusive para os Estados Unidos, que podem ter regras de proteção de dados diferentes 
daquelas em vigor em seu país. 
 
  

Dados pessoais sensíveis 
  
A menos que o solicitemos ou convidemos especificamente a fazê-lo, solicitamos que você não envie e revele dados 
pessoais sensíveis (por exemplo, informações relacionadas à origem racial ou étnica, opiniões políticas, crenças religiosas, 
filosóficas e morais, estado de saúde presente e futuro, informações genéticas, preferência sexual, registro criminal ou 
filiação a sindicatos) no ou através do Site, ou de outra forma a nós. Onde pudermos solicitar ou convidar você a fornecer 
dados pessoais sensíveis, o faremos com seu consentimento expresso. 

mailto:global@marcomkt.com
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Privacidad 
  
Podemos alterar esta Política de Privacidade. Nossa Política de Privacidade aparecerá na parte inferior de nosso Site e será 
a mais recente Política de Privacidade disponível e será datada quando foi atualizada pela última vez. Quaisquer mudanças 
em nossa Política de Privacidade estarão disponíveis no Site e serão efetivas após a publicação da Política de Privacidade. 
Seu uso do Site após estas modificações constitui sua aceitação da Política de Privacidade revisada.  

 
 

Publicidade Baseada em Interesses 

  
Em nossos sites, podemos coletar informações sobre suas atividades on-line para lhe fornecer publicidade sobre produtos e 
serviços adaptados aos seus interesses. 
 
Através de redes de anúncios ou blogs, podemos rastrear suas atividades on-line coletando informações por meios 
automatizados, inclusive através do uso de cookies de terceiros, logs de servidores web, pixels e web beacons. As redes 
utilizam estas informações para mostrar-lhe anúncios que podem ser adaptados aos seus interesses individuais. 
 
  

Cookies 
  
Os cookies são uma ferramenta utilizada por servidores web para armazenar e recuperar informações sobre seus visitantes. 
Ele consiste em um arquivo de pequenos arquivos de texto que é baixado para seu computador ou dispositivo quando você 
acessa o site para acompanhar suas preferências e lembrá-las quando você retorna. Os cookies permitem ao website, entre 
outras coisas, armazenar e recuperar informações sobre seu número de visitas, os hábitos de navegação do usuário ou de 
seu computador e, dependendo da informação que eles contêm e da maneira como você usa seu computador, podem ser 
usados para reconhecer o usuário. 
 
A Marco Marketing utiliza cookies para facilitar a navegação em seu website e para maior eficiência. 
 
A Marco Marketing utiliza os seguintes cookies de terceiros:  

• Google Analytics: Armazena cookies para compilar estatísticas sobre tráfego e volume de visitas a este site. Ao 
utilizar este site você está consentindo no processamento de informações sobre você pelo Google. Portanto, o 
exercício de quaisquer direitos a este respeito deve ser feito comunicando-se diretamente com o Google. 

• Redes sociais: Cada rede social utiliza seus próprios cookies para que você possa clicar em botões como Gostar ou 
Compartilhar.  

 
Você pode sempre permitir, bloquear ou excluir cookies sempre que desejar através das opções de configuração de seu 
dispositivo, bem como através de seu navegador de Internet. Neste sentido, você deve configurar seu navegador seguindo 
suas instruções: 
 

• Chrome 

• Internet Explorer 

• Firefox 
 

Os cookies são essenciais para o funcionamento da Internet, proporcionando inúmeras vantagens na prestação de serviços 
interativos. 

 

https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://support.microsoft.com/es-ar/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/es/kb/eliminar-el-historial-de-navegacion-las-cookies-y-los-datos-almacenados-en-firefox-os
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Leis locais 
 
Nos países onde a Marco Marketing está presente, respeitamos as leis locais de privacidade, sendo as mesmas: 
 

• Argentina: Lei Nº 25.326, Proteção de Dados Pessoais. 
 

• Brasil: Lei Nº 12.965, Estabelecimento de princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet. 
 

• Chile: Lei No. 19.628, Proteção de Privacidade. 
 

• Colômbia: Lei No. 1.581, Proteção de Dados Pessoais. 
 

• México: Lei Federal de Proteção de Dados Pessoais em Posse de Indivíduos. 
 

• Peru: Lei Nº 29.733, Proteção de Dados Pessoais. 

 
 

Data de atualização 
 
Esta política foi atualizada em 1º de janeiro de 2020 e pode ser alterada sem aviso prévio, conforme previsto por lei. 


