TERMO DE PRIVACIDADE NO SITE WEB DO MEMORIAL DA SEGURANÇA NO
TRANSPORTE

Descrevemos abaixo os detalhes das informações que recolhemos por
padrão quando você acessa nosso site.
Controladora responsável pelo tratamento dos dados
O Memorial da Segurança no Transporte, como controlador de dados
pessoais, é responsável pelo tratamento dos dados pessoais relacionados a
você, nos termos das leis e regulamentações de proteção de dados
aplicáveis.
Se você tiver perguntas relativas ao tratamento de seus dados pessoais,
entre em contato conosco pelos canais indicados em nossa POLÍTICA
GERAL DE PRIVACIDADE DO MEMORIAL DA SEGURANÇA NO
TRANSPORTE.
Que categorias de dados pessoais serão tratadas pelo Memorial, com
que finalidade e com que base legal?
Você pode acessar o site do Memorial da Segurança no Transporte sem
fornecer a sua identidade, porém, quando você o acessa, o conjunto do seu
navegador, sua conexão de internet e nossos servidores podem registrar os
seguintes dados, que são posteriormente capturados, no todo ou em partes,
por nossos sistemas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Data/hora de acesso
URL do site de referência
URL acessada
Volume de dados transmitido
Tipo e versão do navegador
Sistema operacional
Endereço IP
Nome de domínio do seu provedor de acesso à Internet
Cookies

Essas informações são necessárias para fins técnicos, visando disponibilizar
corretamente o conteúdo solicitado por você, sendo sua coleta um aspecto
inevitável da utilização de sites. Os dados de registro também são analisados
para fins estatísticos, para melhorar nosso site e suas funcionalidades, bem
como garantir a segurança da nossa rede. O Memorial tratará esses dados
com base em interesse legítimo, onde se incluem segurança, disponibilidade

e funcionalidade do site, facilidade para quem estiver navegando,
compatibilidade com diferentes tecnologias de acesso, melhoria da
experiência e do desempenho de navegação, de acordo com práticas
responsabilidade corporativa
Em nenhuma hipótese o Memorial irá vender informações pessoais coletadas
em seu site.
Cookies
Ao visualizar nosso site, nós podemos armazenar informações no seu
computador na forma de "cookies". Os cookies são usados por muitos sites
da web para que os visitantes tenham acesso a algumas facilidades, como
personalizá-los de acordo com as necessidades dos visitantes. Os cookies
não podem ser utilizados para executar programas nem instalar vírus no seu
computador ou dispositivo móvel.
Você pode optar por desabilitar o recurso de cookies no seu navegador.
Gostaríamos de alertar, contudo, que, assim, seu acesso e funcionalidades
do site podem ser prejudicados.
Transferência de dados a terceiros
O Memorial pode, caso seja necessário para o tratamento de dados
coletados em nosso site web ou por imposição de leis ou regulamentos,
compartilhar os seus dados pessoais com outras empresas.
Trabalhamos com alguns fornecedores de serviços de web diferentes. O
Memorial garantirá a implementação de salvaguardas adequadas que
proporcionem níveis de proteção apropriados dos seus dados, de acordo
com as leis de proteção de dados aplicáveis.
Links para outros sites
O nosso site poderá ter hiperlinks para outros sites. Não temos nenhuma
influência quanto à conformidade ou não conformidade desses sites com as
disposições de proteção de dados.
Durante quanto tempo o Memorial da Segurança no Transporte manterá
os seus dados pessoais?
Os dados coletados em nosso site web poderão ser mantidos por tempos
distintos, conforme as necessidades específicas para o tratamento dessas
informações.
Disposições gerais
Esse Termo de Privacidade complementa a POLÍTICA GERAL DE
PRIVACIDADE DO MEMORIAL DA SEGURANÇA NO TRANSPORTE. O
Memorial se reserva o direito de atualizar e/ou modificar esse Termo de

Privacidade a qualquer momento. Recomendamos, portanto, que você
verifique eventuais alterações sempre que acessar nosso site.
Esse Termo de Privacidade será interpretado de acordo com a legislação
brasileira, sendo eleito o foro da Comarca de Curitiba-Paraná para dirimir
quaisquer questões a ele relacionadas.
Se você tiver perguntas relativas ao tratamento de seus dados pessoais,
entre em contato conosco pelos canais indicados em nossa POLÍTICA
GERAL DE PRIVACIDADE DO MEMORIAL DA SEGURANÇA NO
TRANSPORTE.

