
PORTUGUESE

Política de Privacidade de Produtos e Serviços da TL1MKT SL
TL1MKT SL SL ("TL1MKT SL", "nós", "nosso" ou "nos") é uma empresa de
tecnologia de dados que fornece soluções de análise de dados e publicidade em
todos os setores.
Nossos parceiros (“Parceiros de Dados”) são provedores de aplicativos móveis,
plataforma de mídia e tecnologia e outros que têm acesso a determinadas
informações de clientes (“Dados do Usuário”) que desejam monetizar usando
nossos serviços. Nossos serviços incluem análise de dados e serviços de
publicidade (“Serviços”). Você pode saber mais sobre nossos Serviços em nosso
site em www.tl1mkt.com
Nossos clientes (“Clientes”) são empresas, incluindo marcas e agências
(“Anunciantes”), proprietários de propriedades de mídia (“Editoras”) e outras
empresas que enviam publicidade direcionada aos consumidores. Ao usar nossos
Serviços, nossos clientes podem se dirigir a um público específico e adaptar
anúncios aos prováveis   interesses e preferências desse público.
Trabalhamos para garantir que nossos Serviços respeitem os direitos de privacidade
dos usuários. Para atingir esse objetivo, aderimos aos princípios de privacidade por
design e privacidade por padrão durante todo o processo de criação, construção e
entrega de nossos Serviços.
Não processamos informações que identifiquem diretamente um indivíduo em
particular, como um nome não criptografado, endereço ou número de identificação
emitido pelo governo. No entanto, se os Dados do Usuário que recebemos são
considerados dados pessoais ou de identificação pessoal depende, entre outros
fatores, da definição que se aplica à localização física de um usuário. Por exemplo,
em alguns locais, o endereço IP de um usuário pode ser considerado um dado
pessoal, enquanto em outros não.
Por lei, somos obrigados a fornecer-lhe informações sobre
-como e com que base legal usamos e divulgamos seus dados pessoais;
-como cuidamos de seus direitos de privacidade específicos de seus dados
pessoais;
-como você pode entrar em contato conosco caso tenha alguma dúvida em relação
a esta política de privacidade (“Política”) ou à maneira como estamos lidando com
seus dados.
Os termos desta Política se aplicam a todos os Dados do Usuário na medida em
que contiverem seus dados pessoais, conforme definido nas leis e regulamentos
aplicáveis.
Esta Política não se aplica apenas às informações coletadas pelo nosso site
www.tl1mkt.com
Esta Política também não se aplica a informações coletadas por nossos Parceiros
de Dados ou outros terceiros que possam nos fornecer informações, pois suas
práticas de manuseio de informações são cobertas por suas próprias políticas de
privacidade.



Esta Política pode mudar de tempos em tempos, portanto, verifique periodicamente
para garantir que você esteja ciente de quaisquer alterações em nosso
processamento de seus Dados Pessoais. Se a qualquer momento no futuro
planejarmos usar os Dados Pessoais de uma maneira diferente desta Política,
publicaremos as edições da Política aqui e colocaremos avisos em outras páginas
do Site, conforme aplicável, ou por outros meios, se exigido por lei. Você é
responsável por garantir que está ciente da versão mais recente desta Política. Esta
Política foi modificada pela última vez em: 28 de fevereiro de 2018.
A redação da Política pode ser técnica; em caso de dúvidas, não hesite em escrever
para info@tl1mkt.com

Categorias de dados que recebemos e usamos
Recebemos as seguintes categorias de Dados do Usuário de nossos Parceiros de
Dados:
-IDs de dispositivos de publicidade móvel, como Identificador para anunciantes da
Apple (IDFA) e ID de publicidade do Google (“ID de publicidade / ID de anúncio”);
biscoitos;
-endereços de e-mail com hash,
-informações demográficas como idade, sexo, cidade/região (“Dados
Demográficos”);
- dados de uso de aplicativos móveis sobre aplicativos instalados/acessados   no
dispositivo de um usuário e eventos de aplicativos e dados de navegação, como
URLs de navegação ("Uso de aplicativos e dados de navegação");
- dados de compra;
-dados de geolocalização.
Nossos Parceiros de Dados podem coletar dados diretamente dos usuários (tanto
online quanto offline) ou receber dados de terceiros.
Solicitamos que nossos Parceiros de Dados forneçam aos usuários todas as
informações necessárias sobre o uso de seus dados e forneçam uma opção de
ativação/desativação de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis.
Também podemos usar cookies, pixels e tecnologias semelhantes para coletar nós
mesmos os IDs de publicidade dos usuários ou os identificadores de cookies.
Durante a prestação dos Serviços, recebemos acesso a endereços IP e Solicitações
de Lances de Publicidade.
Quando obtemos dados de usuário diferentes pertencentes ao mesmo dispositivo
de vários parceiros de dados, agregamos esses dados de usuário e os
armazenamos no mesmo ID de publicidade ("IDs de anúncio") ou cookie. A TL1MKT
SL também mantém um inventário de ID separado, que conecta os Dados do
Usuário em um ID comum e é um identificador interno pseudônimo.
Aprimoramos os Dados do Usuário para criar segmentos de dados desidentificados
e agregar esses segmentos em listas de segmentos ou IDs de anúncios/listas de
cookies com base nas preferências de nossos Clientes. Em seguida,
compartilhamos essas listas com nossos clientes para permitir que eles direcionem
efetivamente os usuários relevantes.



Não interagimos diretamente com usuários ou seus dispositivos, a menos que um
usuário nos envie uma solicitação de exclusão junto com seu ID de anúncio,
conforme descrito abaixo em "Direitos de escolha e controle que você possui".
Abaixo, descrevemos as categorias de dados do usuário com mais detalhes.

Códigos de publicidade
Os IDs de publicidade (“IDs de anúncio”) são identificadores anônimos, exclusivos e
reconfiguráveis pelo usuário para publicidade. Os IDs de anúncios identificam um
dispositivo específico e são implementados tanto no Apple iOS (“Identificador para
Publicidade” / “IDFA”) quanto no Google Android (“ID de Publicidade”).
Obtemos IDs de anúncios associados a dados de usuário desidentificados de
nossos parceiros de dados. Os IDs de anúncios são usados por nossos clientes
para identificar solicitações de publicidade e fornecer anúncios relevantes.
Também podemos usar IDs de anúncios para estabelecer uma relação entre
diferentes atributos de Dados do usuário pertencentes ao mesmo usuário. Por
exemplo, se obtivermos dados do usuário que indicam que um determinado usuário
tem entre 25 e 30 anos e depois soubermos de outro parceiro de dados que o
usuário do mesmo dispositivo está interessado em um estilo de vida saudável,
combinamos essas informações com o mesmo anúncio ID (“IDs de anúncios”) ou
cookie.

Biscoitos
Um cookie HTTP (também chamado de cookie da web, cookie da Internet, cookie
do navegador ou simplesmente cookie) é um pequeno pedaço de dados enviado de
um site e é armazenado no navegador da web do usuário enquanto o usuário está
navegando.
Definimos cookies de terceiros em nome de Editores que fornecem espaço para
exibição de publicidade em sites.
Podemos usar cookies para estabelecer uma relação entre dispositivos ou dados
pertencentes ao mesmo usuário. Se já tivermos informações sobre o usuário de um
dispositivo, podemos vincular as informações armazenadas nos cookies ao ID do
anúncio do dispositivo. 5rcc
Usamos essas informações para facilitar a entrega dos anúncios direcionados de
nossos clientes.
Endereços de e-mail com hash
Alguns Parceiros de Dados ou Clientes podem fornecer seus dados offline, como
endereços de e-mail e números de telefone. Exigimos que esses dados sejam hash
usando algoritmos de hash seguros antes de compartilhar com TL1MKT SL.
Usamos e-mails ou números de telefone com hash para estabelecer uma relação
entre perfis de usuários offline e online pertencentes a um determinado usuário. Por
exemplo, nosso Cliente gostaria de executar uma campanha publicitária em
dispositivos móveis visando usuários cujos endereços de e-mail e/ou números de
telefone o Cliente já possui. No entanto, sem os respectivos IDs de anúncio, o
Cliente não pode segmentar o público-alvo desejado. Ao comparar endereços de



e-mail e números de telefone com hash fornecidos pelo Cliente com os Dados do
Usuário que temos de nossos Parceiros de Dados, podemos combinar endereços
de e-mail ou números de telefone com hash para IDs de anúncios correspondentes
ao mesmo usuário. Como resultado, temos uma lista de IDs de anúncios
correspondentes à lista de usuários que o Cliente gostaria de segmentar.

Dados demográficos
Podemos obter dados demográficos do usuário de nossos parceiros de dados,
como:
- dados demográficos do usuário (por exemplo, idade ou faixa etária e sexo);
-área geográfica geral do endereço de cobrança e CEP;
-nível de renda previsto ou real;
-outras informações demográficas que foram recebidas ou coletadas por nossos
Parceiros de Dados.
A TL1MKT SL usa essas informações para criar segmentos demográficos sobre
usuários, por exemplo, usuários que são “homens, de 20 a 34 anos, morando em
Barcelona”. Conectamos segmentos com IDs de anúncios e IDs de cookies para
que nossos clientes possam alcançar seus públicos-alvo em dispositivos móveis e
navegadores da web.

Dados de uso e navegação do aplicativo
Podemos obter dados de uso e navegação do aplicativo de nossos parceiros de
dados, como:
-aplicativos instalados/acessados no dispositivo de um usuário;
-eventos do aplicativo, como compras ou inscrições;
-navegação de dados como Uniform Resource Locators (“URL”).
URLs são endereços da web, uma cadeia de caracteres específica que constitui
uma referência a um recurso. A maioria dos navegadores da Web exibe o URL de
uma página da Web acima da página em uma barra de endereços.
Transformamos os dados de uso e navegação do aplicativo em segmentos
agregados com base em interesses ou intenção de compra (como entusiastas de
esportes, entusiastas de saúde e fitness) que são de interesse de nossos clientes.

Dados de compra
Podemos obter dados de compra de nossos Parceiros de Dados, como:
-itens que você comprou nas lojas;
-itens que você comprou online;
-itens que você colocou em uma cesta de compras online.
Dados de geolocalização
Podemos receber dados de Parceiros de Dados sobre a localização física de um
dispositivo específico, incluindo coordenadas de latitude-longitude obtidas por meio
de ferramentas de GPS, Wi-Fi ou técnicas de triangulação de torre de celular.
Os dados de localização que recebemos dos Parceiros de Dados podem ser dados
de localização generalizados e não precisos, ou podemos tornar os dados de



localização não precisos, a fim de fornecer dados de localização generalizados aos
nossos Clientes. Nossos clientes podem usar inferências dessas informações para
enviar anúncios localizados ou anúncios direcionados.

Solicitações de lance de publicidade e endereços IP
Nos lances em tempo real (“RTB”), os Editores enviam solicitações de lances
publicitários (“Solicitações de lances”) em tempo real aos Anunciantes, indicando
que eles têm um espaço publicitário aberto (“Impressão”) para vender. A Impressão
é leiloada entre os Anunciantes interessados e vendida ao maior lance.
Solicitações de lance de aplicativos para dispositivos móveis geralmente contêm
uma ID de anúncio junto com informações como endereço IP, tipo de impressão
(banner, áudio, vídeo), formato, aplicativo, editor, dispositivo etc. Coletamos e
usamos a Solicitação de lance e a ID de anúncio para participar do processo de
RTB em nome de nossos Clientes.
Tornamos imprecisos os endereços IP que recebemos como parte das Solicitações
de Licitação para impedir a identificação de um usuário. Nossos clientes podem usar
endereços IP desidentificados para localizar anúncios.

Base Legal para Processamento de Dados Pessoais
Nossos Serviços permitem que nossos Clientes adaptem a publicidade que você vê
em seu dispositivo móvel aos seus interesses e preferências. Como resultado, o
número de anúncios que não são relevantes ou de seu interesse será reduzido.
Para atingir esse objetivo, precisamos processar seus dados pessoais.
O interesse legítimo de facilitar o marketing online direcionado é nossa base para o
processamento de seus dados.
Nossos Parceiros de Dados ou outros terceiros que nos fornecem Dados do Usuário
podem usar outra base; como consentimento para processar seus dados pessoais e
compartilhá-los conosco de acordo com suas respectivas políticas de privacidade.
Qualquer processamento de seus dados pessoais pela TL1MKT SL está sujeito aos
seus direitos de escolha e controle, conforme explicado abaixo.

Com quem compartilhamos os dados do usuário
Compartilhamos Dados do Usuário com as seguintes categorias de Clientes:
-marcas e agências (“Anunciantes”);
proprietários de propriedades de mídia (“Editoras”) e -outras empresas que enviam
publicidade direcionada a consumidores móveis;
-plataformas de dados de terceiros, como plataformas de demanda (DSPs),
plataformas de gerenciamento de dados (DMPs), mercados de publicidade, redes
de anúncios etc. ("Plataforma de dados").

Só compartilhamos endereços de e-mail com hash e números de telefone com hash
com anunciantes que desejam corresponder os dados de seus usuários off-line a
IDs de anúncios ou cookies para poder segmentar seus clientes em dispositivos



móveis. Os dados não são compartilhados em um nível específico de dispositivo,
mas compartilhados como uma lista.
Além disso, podemos compartilhar seus dados do usuário com fornecedores
terceirizados que nos ajudam a extrair informações valiosas dos dados brutos do
usuário. Por exemplo, se o TL1MKT SL receber um ID de aplicativo bruto como
123456, essa informação por si só não será útil. Portanto, usamos um mecanismo
de terceiros para converter o ID numérico no nome real do aplicativo (por exemplo,
"Aplicativo de aconselhamento de jardinagem") que pode ser usado para fins de
publicidade direcionada. Mecanismos semelhantes são usados   para entender os
dados de navegação. Em todos esses processos, apenas os dados de uso e
navegação do aplicativo são enviados a fornecedores externos que nos enviam de
volta a saída processada. Nenhum identificador, como IDs de anúncios, cookies,
endereços de e-mail com hash ou números de telefone, é compartilhado com
fornecedores terceirizados.
Armazenamos os Dados do Usuário em data centers fornecidos por terceiros.
Também compartilhamos suas informações de dados de usuário com nossas
afiliadas na Espanha que fornecem suporte técnico e ajudam a TL1MKT SL a
executar operacionalmente os serviços.
Também divulgaremos seus Dados de Usuário em resposta a processos legais
válidos, por exemplo, em resposta a uma ordem judicial, uma intimação ou outra
solicitação legal de informações e/ou para cumprir os requisitos de relatórios legais
e regulatórios aplicáveis. Também podemos divulgar suas informações quando
acreditarmos ser necessário investigar, prevenir ou tomar medidas em relação a
atividades ilegais, suspeitas de fraude, situações que envolvam ameaças potenciais
à segurança física de qualquer pessoa, ou para verificar ou fazer cumprir as
políticas que regem nossos produtos e/ou serviços e com as leis aplicáveis, ou
conforme exigido ou permitido por lei ou consistente com os requisitos legais.
Somos obrigados a divulgar Informações Pessoais em resposta a solicitações legais
de autoridades públicas, inclusive para atender a requisitos de segurança nacional
ou de aplicação da lei.
Além disso, podemos transferir suas informações para uma entidade ou indivíduo
que adquire, compra ou se funde conosco ou com nossas afiliadas. Nesses casos,
exigiremos que a empresa adquirente cumpra os termos materiais desta Política,
incluindo os pedidos de exclusão de conta.

Quando transferimos dados do usuário internacionalmente
Quando compartilhamos Dados do Usuário com os destinatários descritos acima, tal
compartilhamento pode constituir uma transferência para fora de sua localização.
Por lei, somos obrigados a garantir que o nível de proteção garantido para seus
dados pessoais pelas leis europeias não seja prejudicado por tal transferência.
Alguns destinatários de dados podem ser participantes de programas como o
Privacy Shield, que lhes permite garantir o nível adequado de proteção. Em outros
casos, inserimos as Cláusulas Contratuais Padrão da UE com os respectivos
destinatários dos Dados do Usuário.



Como protegemos os dados pessoais
Tomamos as devidas salvaguardas técnicas e organizacionais para proteger
quaisquer dados pessoais que recebemos contra roubo, perda e acesso não
autorizado. Seguimos os padrões geralmente aceitos para proteger os Dados
pessoais do usuário durante todo o ciclo de uso, desde a transferência inicial até a
exclusão.
No entanto, nenhum método de transmissão pela Internet ou método de
armazenamento eletrônico é 100% seguro.

Direitos de escolha e controle que você tem
Seus dados pessoais pertencem a você. Você tem o direito de apagar quaisquer
Dados do Usuário que possamos ter em nossos sistemas ou restringir seu
processamento. As opções para exercer esses direitos estão descritas abaixo.
-Você pode cancelar o processamento de seus dados pessoais diretamente com a
operadora de celular ou outro Parceiro de Dados (consulte a respectiva política de
privacidade).
-Você pode desativar a publicidade direcionada selecionando "Limitar rastreamento
de anúncios" no iOS ou "Desativar anúncios com base em interesses"" no Google
Android. Nesse caso, manteremos seus Dados de usuário até que você nos solicite
a exclusão, mas não os usaremos para fins de publicidade direcionada, e a
atividade em seu dispositivo móvel será efetivamente invisível para nós. Você pode
redefinir o ID do anúncio selecionando a opção "Redefinir identificador de
publicidade" no Apple iOS ou "Redefinir ID de anúncio" no Google Android. Isso
excluirá seu ID de anúncio atual do seu dispositivo e o substituirá por um novo ID de
anúncio. Como resultado, não receberemos mais solicitações de lances que
contenham o ID do anúncio antigo. Após um determinado período de tempo,
excluiremos os IDs de anúncios antigos e os dados do usuário relacionados. No
entanto, podemos receber acesso ao seu novo ID de anúncio e combiná-lo com
outros Dados do usuário que possamos receber de nossos Parceiros de dados ao
longo do tempo.
-Você pode desativar limpando ou bloqueando nossos cookies nas configurações do
seu navegador móvel. Nesse caso, manteremos seus dados, mas não poderemos
usá-los para segmentar seu dispositivo quando você estiver navegando em sites
móveis. No entanto, independentemente da exclusão de cookies, seu dispositivo
ainda pode ser segmentado quando você estiver usando aplicativos com base em
seu ID de anúncio.
-Os usuários podem excluir dados associados ao seu ID de anúncio enviando seu
ID de anúncio para nossa equipe de privacidade data@tl1mkt.com. Excluiremos
todos os dados do usuário associados ao ID do anúncio enviado. Isso excluirá todos
os dados relacionados e impedirá qualquer coleta e uso futuro de dados associados
ao ID do anúncio. Se não tivéssemos seu ID de anúncio, mas tivéssemos alguns
outros dados, como cookies, endereços de e-mail com hash ou números de telefone



com hash, manteremos esses dados, a menos que nosso parceiro de dados nos
informe que eles precisam ser excluídos.

-Você pode verificar a política de privacidade e opções de opção dos parceiros com
quem trabalhamos nos seguintes URLs:

Ao usar nosso serviço, você concorda com a coleta e transferência de informações
por “TL1” como controlador de dados, conforme definido no GDPR. Suas
informações serão fornecidas a esta lista de fornecedores que processam seus
dados como controlador de dados independente. Para obter mais informações sobre
esta lista de fornecedores e sua declaração de privacidade, visite:

Experian: https://www.experian.es/politica-de-privacidad
eXelate: http://exelate.com/privacy/opt-in-opt-out/
Oracle:
https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html
Eyeota: https://www.eyeota.com/privacy-policy/
Foursquare:https://es.foursquare.com/privacy
Adform: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out
Lotame: https://www.lotame.com/about-lotame/privacy/opt-out/
Adsquare:
https://www.adsquare.com/cookie-policy/?wpca_bypass_consent=1Thebridgecorp:
https://www.thebridgecorp.com/privacy/
Fato: https://www.factual.com/privacy/
Google: https://www.google.com/doubleclick/dataplatform/policies.html
Trade Desk: https://www.thetradedesk.com/general/privacy
Adobe: https://www.adobe.com/privacy.htmlMediamath:
https://www.mediamath.com/privacy-policy/
Amazon:
https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/?ie=UTF8&nodeId=20054546
0&ref=a20m_es_fnav_prvcyAT&T: https://about.att.com/csr/home/privacy.html
Appnexus: https://www.appnexus.com/fr/corporate-privacy-policy
Xandr: https://www.xandr.com/privacy/
Loopme: https://loopme.com/privacy-policy/
MediaIQ: http://www.wearemiq.com/privacy-policy/
S4M: https://www.s4m.io/privacy-policy/
Amobee: https://www.amobee.com/trust/gdpr/
Zeotap: https://zeotap.com/product-privacy-policy/
Motrixi: https://www.motrixi.com/index.php/privacy-policy-2
Captify: https://www.captifytechnologies.com/privacy-notice/

Observe que usar as opções acima não significa que você bloqueará a publicidade,
mas significa que os anúncios recebidos não serão personalizados para você.



Seus outros direitos
Além dos direitos de exigir a exclusão de seus dados ou restrição de
processamento, você tem o direito de acessar seus dados pessoais de usuário,
solicitar a retificação de seus dados pessoais de usuário, apresentar uma
reclamação a uma autoridade supervisora de proteção de dados e o direito de
portabilidade de dados. Para fazer valer um desses outros direitos, envie sua
solicitação junto com sua ID de anúncio para nossa equipe de privacidade
data@tl1mkt.com

Retenção de informações
Retemos os dados até a ocorrência dos seguintes eventos:
-expiração do período de retenção de acordo com a política de retenção do TL1MKT
SL;
-solicitação de um Parceiro de Dados para excluir determinados Dados do Usuário;
ou
-o usuário nos envia seu ID de anúncio para exclusão dos dados associados.

Privacidade das crianças
Não coletamos, usamos ou compartilhamos conscientemente:
-Dados sobre usuários menores de treze (13) anos; e
-Dados sobre atividades passadas ou atuais em aplicativos dirigidos a crianças
menores de treze anos (13).
Seu navegador pode oferecer a opção “Não rastrear”, que permite que você sinalize
aos operadores de sites e aplicativos e serviços da web (incluindo serviços de
publicidade comportamental) que você não deseja que esses operadores rastreiem
determinadas atividades online, ao longo do tempo e ao longo do tempo. sites
diferentes. Não respeitamos os sinais de “Não rastrear”.

Contato
Se você tiver dúvidas ou sugestões sobre esta Política e nossas práticas de
privacidade, entre em contato conosco: data@tl1mkt.com

The Linea1 mkt S.l.
Calle Secretario Carretero 7 local 12
14004 Córdoba Espanha

Política de Privacidade TL1MKT SL.net
A TL1MKT SL (“TL1MKT SL”, “nós”, “nosso” ou “nos”) é uma empresa de tecnologia
de dados que oferece soluções de publicidade e análise de dados inovadoras,
centradas em dispositivos e baseadas em privacidade em todos os setores. A
TL1MKT SL está empenhada em proteger a privacidade dos visitantes do nosso site
www.tl1mkt.com (o “Site”).
Esta Política de Privacidade abrange como coletamos, usamos, retemos,
divulgamos e transferimos suas informações que podem ser coletadas no Site. Você



pode enviar informações através de nossos formulários de contato. Algumas
informações também podem ser coletadas à medida que você navega no Site. Se
as informações que recebemos são consideradas pessoais ou informações de
identificação pessoal (“Informações Pessoais”) depende, entre outros fatores, da
definição que se aplica à sua localização física. Por exemplo, em alguns locais, seu
endereço IP pode ser considerado um dado pessoal, enquanto em outros não.
Por lei, somos obrigados a fornecer informações sobre como e com que base legal
usamos e divulgamos seus dados pessoais, seus direitos de privacidade específicos
para seus dados pessoais e como você pode entrar em contato conosco caso tenha
alguma dúvida em relação a esta Política ou a forma como estamos a tratar os seus
dados.
Esta Política pode ser alterada de tempos em tempos, portanto, verifique
periodicamente para garantir que você esteja ciente de quaisquer alterações em
nosso processamento de suas Informações Pessoais. Se a qualquer momento no
futuro planejarmos usar as Informações Pessoais de maneira diferente desta
Política, publicaremos essas alterações aqui ou por outros meios, se exigido por lei.
Você é responsável por garantir que está ciente da versão mais recente desta
Política. Esta Política foi modificada pela última vez em: 28 de fevereiro de 2018.

Como você pode entrar em contato conosco
TL1MKT SL é o controlador de dados de Informações Pessoais coletadas através
deste Site no sentido das leis de privacidade europeias e CCPA. Você pode
encontrar nossos detalhes de contato na seção Impressão vinculada na parte
inferior do site.
Se você tiver dúvidas ou comentários, ou se desejar exercer seus direitos conforme
descrito abaixo, ou se tiver alguma dúvida sobre a maneira como lidamos com
qualquer questão de privacidade, entre em contato conosco em: info@tl1mkt.com

Por que coletamos e usamos suas informações
Quando você nos escreve um e-mail, envia seus dados pessoais por meio de nosso
formulário de contato ou como parte de uma solicitação de emprego, você concorda
com a coleta, uso e retenção de suas informações pessoais conforme explicado na
Política.
As informações pessoais que você nos envia incluem:
-nome;
-endereço de e-mail;
-Detalhes do contato;
- empresa onde trabalha;
-você se preocupa;
-Informações pessoais nos documentos que você nos envia ou nos envia.
Além disso, também coletamos e usamos determinadas Informações Pessoais para
nossos fins comerciais legítimos, como estatísticas de visitantes, melhoria deste Site
e publicidade de nossos serviços.



As informações pessoais que coletamos sem pedir seu consentimento com
antecedência podem incluir:
Endereço de IP;
Endereços de URL deste Site;
data em que você visitou este Site.
É sempre sua escolha nos fornecer ou não Informações Pessoais. Se você optar
por não fornecer as informações solicitadas, talvez não consiga acessar
determinados recursos em nosso Site. Você pode acessar, alterar, modificar ou
excluir suas informações a qualquer momento, conforme descrito abaixo.

Informações pessoais que você fornece
Ao visitar nosso Site, você pode nos fornecer suas Informações Pessoais.

Se você entrar em contato conosco através do nosso formulário de contato,
coletamos seu nome, sua empresa e endereço de e-mail para que possamos
responder a você.
Mantemos essas informações pelo tempo necessário para nossos fins comerciais
mencionados acima.

Cookies e outras tecnologias de rastreamento
Quando você visita o Site, usamos “cookies”. Um cookie é um pequeno arquivo de
texto que um site salva em seu computador ou dispositivo móvel quando você visita
o site. Ele permite que o site lembre suas atividades e preferências (como login,
idioma, tamanho da fonte e outras preferências de exibição). Os cookies
normalmente não contêm nenhuma informação que identifique pessoalmente um
usuário, mas as informações pessoais que podemos armazenar sobre você podem
estar vinculadas às informações armazenadas e obtidas de cookies.
Os cookies podem ser cookies “persistentes” ou cookies de “sessão”: um cookie
persistente será armazenado por um navegador da web e permanecerá válido até
atingir a data de expiração ou será excluído pelo usuário antes da data de
expiração; um cookie de sessão, em vez disso, expirará no final da sessão do
usuário, quando o navegador da web for fechado.

Você pode controlar e/ou excluir cookies como desejar – para obter detalhes,
consulte aboutcookies.org. Você pode excluir todos os cookies que já estão no seu
computador e configurar a maioria dos navegadores para evitar que sejam
colocados. Se o fizer, no entanto, poderá ter de ajustar manualmente algumas
preferências sempre que visitar um site e alguns serviços e funcionalidades poderão
não funcionar.
Se você desativar a capacidade do seu navegador de aceitar cookies, poderá
navegar no Site, mas não poderá acessar ou aproveitar todos os recursos e
serviços do Site.



Como compartilhamos informações pessoais
Divulgamos suas Informações Pessoais a terceiros para fins de marketing direto.
Podemos divulgar suas Informações Pessoais nos seguintes casos:
Provedores de serviço
Podemos divulgar suas Informações Pessoais a fornecedores terceirizados que nos
ajudam a operar o Site. Esses terceiros são obrigados a cumprir as leis de proteção
de dados aplicáveis   e os regulamentos aplicáveis.
Divulgação exigida por lei
Divulgaremos suas informações em resposta a um processo legal válido, por
exemplo, em resposta a uma ordem judicial, uma intimação ou outra solicitação
legal de informações e/ou para cumprir os requisitos de relatórios legais e
regulatórios aplicáveis. Também podemos divulgar suas informações quando
acreditarmos ser necessário investigar, prevenir ou tomar medidas em relação a
atividades ilegais, suspeitas de fraude, situações que envolvam ameaças potenciais
à segurança física de qualquer pessoa, ou para verificar ou fazer cumprir as
políticas que regem nossos produtos e/ou serviços e com as leis aplicáveis, ou
conforme exigido ou permitido por lei ou consistente com os requisitos legais.
Somos obrigados a divulgar Informações Pessoais em resposta a solicitações legais
de autoridades públicas, inclusive para atender a requisitos de segurança nacional
ou de aplicação da lei.
Transições de negócios
Além disso, podemos transferir suas informações para uma entidade ou indivíduo
que adquire, compra ou se funde conosco ou com nossas afiliadas. Nesses casos,
exigiremos que a empresa adquirente mantenha os termos materiais desta
declaração de privacidade, incluindo os pedidos de exclusão de conta.
Proteção de suas informações
Tomamos as devidas salvaguardas físicas, técnicas e organizacionais para proteger
quaisquer Informações Pessoais contra roubo, outras perdas, uso indevido e
qualquer acesso, cópia, coleta, uso, divulgação, alteração ou destruição não
autorizados. Seguimos os padrões geralmente aceitos para proteger as Informações
Pessoais durante todo o ciclo de uso, desde a transferência inicial até a exclusão.
No entanto, nenhum método de transmissão pela Internet ou método de
armazenamento eletrônico é 100% seguro.

Privacidade das crianças
Nosso Site é direcionado a indivíduos maiores de idade ou mais velhos em sua
jurisdição. Não coletamos, usamos ou compartilhamos conscientemente:
-Dados sobre usuários menores de treze (13) anos; e
-Dados sobre atividades passadas ou atuais em aplicativos dirigidos a crianças
menores de treze anos (13).
Se você acredita que seu filho forneceu informações ao Site, entre em contato
conosco usando as informações fornecidas abaixo.



Se soubermos que coletamos ou obtivemos Informações Pessoais de indivíduos
menores de 13 anos, excluiremos essas informações.

Acesso, Retificação, Restrição de Processamento, Portabilidade e Apagamento de
suas Informações Pessoais
Você pode, a qualquer momento, solicitar a exclusão, revisão ou retificação de suas
Informações Pessoais entrando em contato conosco usando as informações de
contato fornecidas por esta Política. Você também pode nos pedir para limitar ou
suspender o uso e processamento de suas Informações Pessoais quando:
- você nos solicita para verificar a precisão de suas informações,
- nosso uso de suas informações pessoais é ilegal, mas você não deseja que essas
informações sejam excluídas e
-não precisamos mais de suas informações pessoais, mas você precisa dessas
informações para o estabelecimento, exercício ou defesa de ações judiciais.
Mediante sua solicitação, desativaremos ou excluiremos sua conta e informações de
contato de nossos bancos de dados ativos, de acordo com a funcionalidade do Site.
Essas informações serão desativadas ou excluídas assim que possível com base na
atividade da sua conta e de acordo com nossa política de desativação e a lei
aplicável.
Você também pode solicitar que forneçamos suas Informações Pessoais em um
formato estruturado, comumente usado e legível por máquina ou que transmitamos
essas informações a outra empresa ou indivíduo.
Além dos direitos descritos acima, você tem o direito de apresentar uma reclamação
a uma autoridade supervisora   de proteção de dados.


