POLITICA DE PRIVACIDADE

A Política de Privacidade e de Proteção de Dados da BARCOS MARINA,
empresa com razão social, MARINA TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS LTDA, foi
criada para demonstrar o compromisso da empresa com a segurança e a
privacidade das informações coletadas de seus clientes ou usuários dos serviços
prestados, tanto em ambientes on line quanto off-line, que são titulares dos
dados pessoais.
A política esclarece as condições gerais de coleta, uso, armazenamento e
demais formas de tratamento e proteção de dados pessoais no site e nas redes
sociais da Barcos Marina, em conformidade com a legislação brasileira
atualmente em vigor em matéria de privacidade e proteção de dados pessoais
no Brasil, em atendimento a Lei nº13.709/2018, complementada pela Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais – LGPD.
A empresa familiar fundada a mais de 20 anos proporciona passeios náuticos na
costa da mais bela praia gaúcha bem como, as margens do Rio Mampituba,
utilizando para fins de divulgação o Site www.barcosmarina.com.br, Instagram
@barcosmarina e Facebook Barcos Marina Costa Sul.
Para efeitos desta Politica, a empresa designou uma pessoa como canal de
comunicação com o usuário para esclarecer qualquer dúvida relacionada ao
tratamento dos dados pessoais sob nossa responsabilidade, através do e-mail
contato@barcosmarina.com.br.
Ao acessar nosso site, instagram ou facebook ou ao assinar as Políticas de
Privacidade, você concorda com o teor de forma voluntária, expressa,
inequívoca e integral, ficando informado de todo o conteúdo. Assim, recomendase a leitura de forma atenta.

FINALIDADE DA COLETA DOS DADOS PESSOAIS.
A coleta dos dados pessoais é realizada tão somente quando o usuário solicitar
a autenticação dos dados junto as nossas aplicações de internet (site, Instagram
e facebook), para preencher o formulário de contato com o nome, e-mail e
telefone para obter informações sobre os serviços prestados
Cumprir com obrigações legais e regulatórias.

DADOS PESSOAIS COLETADOS.
A coleta dos dados pessoais tem por objetivo prestar informações quando
solicitadas pelo usuário.
Não coletamos ou armazenamos dados pessoais desnecessários para a
prestação dos nossos serviços. Assim, solicitamos ao usuário que se abstenha

de compartilhar dados sensíveis conosco, por exemplo, aqueles relativos a sua
origem racial ou étnica, convicção religionsa, opinião política, filiação a sindicato
ou a organização religiosa, filosófica ou política, saúde ou vida sexual.

COMO A BARCOS MARINA ARMAZENA, TRATA E PROTEGE OS DADOS
PESSOAIS DOS USUÁRIOS?
Os dados pessoais coletados são mantidos em um ambiente controlado e com
segurança, visando tão somente atender a solicitação dos usuários, junto ao
formulário de contato sendo tão logo respondidas, excluídos automaticamente.

POLITICA DE COMUNICAÇÃO
A empresa restringe a comunicação com o usuário com assuntos específicos do
seu interesse.
Quando você solicita informações por meio eletrônico, retornamos (site,
Instagram ou Facebook) a fim de esclarecer as dúvidas.
A presente Politica de Privacidade e de Proteção de Dados pode ser atualizada
ou alterada a qualquer tempo, sendo as alterações informadas junto a nossa
Política de Privacidade.

FORO COMPETENTE
As controvérsias decorrentes desta Política de Privacidade serão resolvidas de
modo extrajudicial. Toda e qualquer dúvida deverá incialmente ser encaminhada
ao e-mail da empresa contato@barcosmarina.com.br. Em não sendo possível
a resolução amigável, a competência será o foro da comarca de Torres/RS, com
a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

