
POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA MecTRIA 

 

1. TERMOS GERAIS 

1.1. Esta Política de Privacidade foi concebida para comunicar as nossas práticas relativas ao 

tratamento (inclui coleta, armazenamento, utilização, processamento e 

compartilhamento) de dados pessoais dos USUÁRIOS da MecTRIA, neste ato 

representado por EMPRESA JÚNIOR DE ENGENHARIA MECÂNICA DO 

TRIÂNGULO MINEIRO – MecTRIA, CNPJ inscrito sob o n° 19.501.433/0001-59. 

1.2. Para fins desta política, os dados pessoais são aqueles informados pelos USUÁRIOS, os 

quais podem ser usados para identificá-los, individualmente. 

1.3. Para fins da legislação aplicável, “controlador” é a quem compete as decisões referentes 

ao tratamento de dados pessoais. No âmbito desta Política de Privacidade o controlador 

será pessoa jurídica EMPRESA JÚNIOR DE ENGENHARIA MECÂNICA DO 

TRIÂNGULO MINEIRO - MecTRIA. 

 

2. DADOS PESSOAIS COLETADOS 

2.1. A MecTRIA poderá, durante o cadastro, coletar, armazenar e utilizar as seguintes 

informações e/ou dados pessoais dos USUÁRIOS:  

a) Nome completo; 

b) E-mail; 

c) Telefone; 

d) Endereço completo. 

2.2.A MecTRIA também poderá, no ato da compra, coletar, armazenar e utilizar as 

seguintes informações e/ou dados pessoais dos USUÁRIOS: 

a) Para pessoa física: Nome completo, nacionalidade, CPF, RG e endereço (Rua, 

número, bairro, cidade, estado e CEP).  

b) Para pessoa jurídica: razão social, CNPJ, inscrição estadual, endereço (Rua, número, 

bairro, cidade, estado e CEP) e dados do representante da empresa - Nome completo, 

nacionalidade, CPF, RG e endereço (Rua, número, bairro, cidade, estado e CEP); 

c) Sobre o dispositivo e os sistemas / navegadores que você utiliza para acessar as nosso 

SITE incluindo o endereço de protocolo de Internet (número IP); 

d) Passíveis de identificar todo e qualquer uso e interação no contexto do nosso SITE, 

incluindo os seus hábitos de acesso e preferências em geral, os produtos que você 



visualizou ou pesquisou, a duração das suas visitas e outras informações de interação 

com as páginas, como o uso da barra de rolagem, cliques, abas e locais por onde você 

navegou com o mouse; 

e) Referentes ao momento de cada ação de nosso SITE (data e hora); 

f) Referentes à sua geolocalização; 

g) Referentes ao site acessado por você imediatamente antes de visitar os nossos sites, 

plataformas e aplicações de Internet. 

2.3. As informações que trafegam através do nosso processo de compra e venda online são 

protegidas por certificado SSL ativo e em uso. 

 

3. USO DOS DADOS E INFORMAÇÕES: 

3.1. Os dados coletados dos nossos USUÁRIOS podem ser utilizados para as seguintes 

finalidades: 

a) Identificar e autenticá-los adequadamente, além de processar pedidos e 

movimentações no site; 

b) Administrar, prestar os serviços e cumprir as obrigações decorrentes do uso de nossos 

produtos; 

c) Atender adequadamente às suas solicitações e dúvidas; 

d) Manter atualizados seus cadastros para fins de contato por e-mail; 

e) Aperfeiçoar seu uso e experiência das nossas Plataformas; 

f) Promover os nossos serviços. Além disso, podemos informar sobre novidades, 

funcionalidades, conteúdos, notícias e demais eventos relevantes para a manutenção 

do relacionamento com os nossos USUÁRIOS; 

g) Nos resguardar de direitos e obrigações relacionadas ao uso do nosso SITE. 

 

4. COMPARTILHAMENTO DOS DADOS PESSOAIS COLETADOS 

4.1. A MecTRIA não divulga a terceiros qualquer dado pessoal fornecido pelos 

USUÁRIOS, exceto: 

a) Casos em que a MecTRIA for obrigada a divulgar ou partilhar os dados coletados, a 

fim de cumprir ordem judicial, ou para efeitos de prevenção de fraude ou outros 

crimes, bem como em resposta à solicitação de informações apresentada por 

autoridade competente, se entendermos que a divulgação está de acordo ou é exigida 

conforme as leis, regulamentos ou procedimentos processuais aplicáveis; 



b)  Para proteger os direitos, bens ou a segurança da MecTRIA;  

c) Com agentes da lei e/ou autoridades governamentais, se entender-se que suas ações 

são inconsistentes em relação às disposições em nossos termos de uso, ou para 

proteger os direitos, a propriedade ou a segurança da MecTRIA, de seus USUÁRIOS, 

ou de outros;  

d) Mediante ação própria do USUÁRIO. 

 

5. DIREITOS DO TITULAR  

5.1.São direitos do titular: 

a) Direito de confirmação da existência de tratamento - Direito de solicitar a 

confirmação da existência de tratamento aos seus dados pessoais através de 

informações claras sobre a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios 

utilizados e a finalidade do tratamento. 

b) Direito de acesso - direito de ser informado e solicitar acesso aos dados pessoais 

tratados pela MecTRIA. 

c) Direito de retificação - direito de solicitar que a MecTRIA altere ou atualize os seus 

dados pessoais quando os mesmos estiverem incorretos ou incompletos. 

d) Direito de exclusão - direito de solicitar a eliminação de seus dados pessoais 

coletados pela MecTRIA. 

e) Direito de restrição - direito de solicitar que a MecTRIA deixe, temporária ou 

permanentemente, de processar todos ou alguns dos seus dados pessoais. 

f) Direito de oposição – direito de se opor, a qualquer momento ao processamento de 

seus dados pessoais por motivos relacionados à sua situação particular e/ou à 

manipulação dos seus dados pessoais para fins de marketing direto. 

g) Direito à portabilidade de dados - direito de solicitar uma cópia dos seus dados 

pessoais em formato eletrônico e/ou transmitir os referidos dados pessoais para 

utilização no serviço de terceiros. 

h) Direito a não se submeter a decisões automatizadas - direito de não se submeter a 

decisões tomadas de forma unicamente automatizada, incluindo no que diz concerne 

à definição de perfis, caso a decisão exerça efeito jurídico sobre você ou produza um 

efeito igualmente significativo. 

 

 

 



6. COOKIES 

6.1. Um cookie é um trecho de informação armazenado localmente no computador ou 

dispositivo do USUÁRIO, e que contém informação acerca das atividades deste na 

Internet. 

6.2. Utilizamos cookies, pixels e outras tecnologias para reconhecer seu navegador ou 

dispositivo, aprender mais sobre seus interesses, proporcionar recursos e serviços 

essenciais e também para: 

a) Acompanhar suas preferências para enviar somente anúncios de seu interesse; 

b) Realização de pesquisas e diagnósticos para melhorar o conteúdo, produtos e 

serviços; 

c) Impedir atividades fraudulentas; melhorar a segurança. 

6.3. O acesso aos cookies termina assim que o USUÁRIO fecha o navegador. É dada ao 

USUÁRIO a possibilidade de aceitar ou recusar os cookies. 

6.4.É necessária a aceitação do USUÁRIO, antes de iniciada a seção, para que os Cookies 

sejam utilizados. 

6.5.O titular pode optar por recusar o uso de cookies. Se o USUÁRIO optar por não os 

aceitar, o seu acesso à maior parte das informações disponíveis na Plataforma não será 

comprometido. Contudo, o titular poderá não conseguir usar plenamente os serviços 

oferecidos. 

 

7. CONSENTIMENTO 

7.1. AO CLICAR NO BOTÃO “LI E CONCORDO COM OS TERMOS” VOCÊ 

MANIFESTA DE MANEIRA LIVRE, INFORMADA, INEQUÍVOCA, EXPRESSA E 

INTEGRAL A SUA CONCORDÂNCIA COM ESTA POLÍTICA DE 

PRIVACIDADE. 

7.2. Você poderá desistir de consentir com as disposições desta Política de Privacidade, a 

qualquer momento, bastando para tal que notifique a MecTRIA através do e-mail: 

marketing@mectria.com. 

 

8. ACESSO E CORREÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

8.1. O USUÁRIO tem direito a acessar os seus dados pessoais sob posse da MecTRIA, 

contatando o e-mail marketing@mectria.com que será respondido em horário 

comercial, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h, no prazo de 15 (quinze) dias, 

mailto:marketing@mectria.com


cumulada com descrição da forma, finalidade e duração do tratamento dos dados 

pessoais, de acordo com o artigo 9° e artigo 19 da lei n° 13.709/18.  

8.2.O USUÁRIO tem direito de solicitar a exclusão dos seus dados pessoais armazenados 

na MecTRIA, a qualquer momento, salvo nos casos em que houver obrigação legal ou 

decisão judicial para a manutenção do armazenamento dos dados, como disposto no 

artigo 18 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.  

8.3.É responsabilidade do titular manter suas informações atualizadas, sendo certo que, no 

caso de incorreção, a MecTRIA poderá atualizá-las ou excluí-las, excetuando-se os 

casos de necessidade de manutenção para fins comerciais legítimos ou jurídicos.  

8.4.A MecTRIA toma as medidas de segurança necessárias para proteger os dados pessoais 

dos USUÁRIOS e para protegê-los contra a perda, utilização indevida, acesso, 

divulgação, alteração ou destruição não autorizados.  

 

9. MODIFICAÇÕES NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

9.1. A MecTRIA pode alterar a Política de Privacidade. O uso de informações coletadas 

agora está sujeito à Política de Privacidade em vigor. Se a MecTRIA realizar mudanças 

na forma como utiliza os dados pessoais, notificará os USUÁRIOS através do envio de 

e-mail.  

9.2. Pequenos ajustes nesta Política de Privacidade podem ocorrer sem afetar 

significativamente as formas em que a MecTRIA trata as informações coletadas, de 

forma que estes não precisarão ser informados. 

 

10. COMUNICAÇÃO 

10.1.  Nosso SITE busca evitar o envio de e-mails não-solicitados, restringindo as 

comunicações com você a assuntos que sejam relevantes ou do seu específico 

interesse.  

10.2.  O USUÁRIO pode entrar em contato em caso de qualquer dúvida com relação às 

disposições constantes desta Política de Privacidade por meio do e-mail 

marketing@mectria.com. 

10.3.  Quando você faz uma solicitação de diagnóstico, confirmamos o preenchimento de 

seu formulário por e-mail e também podemos contatá-lo através dos meios de 

comunicação informados no seu cadastro, a fim de realizar o primeiro contato. 

 

 



11. SEGURANÇA DE DADOS PESSOAIS 

11.1. Os dados pessoais das contas dos USUÁRIOS e todas as informações da plataforma 

são armazenados e trafegam de forma segura, sendo que apenas os colaboradores 

autorizados pela MecTRIA podem ter acesso às suas informações pessoais, estando 

obrigatoriamente sujeitos aos deveres de confidencialidade e rigoroso respeito à sua 

privacidade nos termos desta Política de Privacidade. 

11.2. Se a MecTRIA tomar conhecimento de qualquer violação à segurança própria ou a 

empresas de hospedagem, incluindo invasões, vazamentos de dados ou qualquer outro 

incidente de segurança da informação, iremos notificar as autoridades nacionais, os 

USUÁRIOS eventualmente afetados, acerca dessa violação e iremos fornecer o máximo 

de detalhes referente à natureza, extensão da violação e os dados comprometidos, em 

prazo razoável, de acordo com o disposto no artigo 48, § 1º, da lei n° 13.709.  

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1.  Os USUÁRIOS serão responsáveis por indenizar a MecTRIA por todos os custos e 

danos que este possa incorrer, como resultado da violação desta Política de Privacidade 

por si provocados.  

12.2.  Esta Política de Privacidade aborda apenas o uso e divulgação de informações coletadas 

pelo SITE. Se os USUÁRIOS divulgarem suas informações a websites de terceiros, 

regras diferentes podem ser aplicadas à utilização das suas informações. 

 

13. FORO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

13.1. O SITE atua de acordo com a legislação brasileira, atendendo, inclusive e 

especialmente, com os termos da Lei nº. 12.965/2014 (o Marco Civil da Internet) e da 

Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) e demais leis que venham a ser 

aplicadas. Eventuais litígios deverão ser apresentados no Foro da Comarca de 

Uberaba/MG. 

 



TERMOS E CONDIÇÕES DE USO MECTRIA 

 

Bem-vindo a MecTRIA 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. A leitura, compreensão e aceitação destes Termos e Condições Gerais de Uso do Site 

são condições obrigatórias e indispensáveis para a realização do cadastro e para a 

aquisição dos produtos oferecidos pela MecTRIA, www.mectria.com, neste ato 

representado por EMPRESA JÚNIOR DE ENGENHARIA MECÂNICA DO 

TRIÂNGULO MINEIRO – MecTRIA, CNPJ inscrito sob o n° 19.501.433/0001-59. 

 

1.2. Qualquer USUÁRIO que estiver interessado em adquirir os produtos da MecTRIA 

deverá, antes de realizar seu cadastro, ler e aceitar estes Termos e Condições Gerais de 

Uso do Site, a Política de Privacidade e todas as demais políticas e princípios que o 

regem. 

1.3. A MecTRIA poderá, a qualquer tempo modificar, alterar ou excluir parte do conteúdo 

dos presentes TERMOS visando seu aprimoramento e a melhoria dos serviços 

prestados, razão pela qual o SITE recomenda a leitura atenta a cada acesso ao SITE. 

 

2. DEFINIÇÕES 

2.1. Nestes TERMOS, as expressões em letra maiúscula, no singular ou plural, terão os 

seguintes significados: 

 SITE – www.mectria.com; 

 TERMOS - os presentes Termos e Condições Gerais de Uso do Site;  

 USUÁRIO -  pessoas físicas ou jurídicas, capazes nos termos da lei, cadastradas 

SITE; 

 DADOS PESSOAIS - todas as informações inseridas pelo usuário para sua 

identificação pessoal durante a utilização do site. 

 

3. OBJETO 

3.1. A MecTRIA é um SITE de divulgação de serviços, execução de projetos e consultoria 

em engenharia mecânica. 

3.2.A MecTRIA recomenda que toda transação seja realizada com cautela e bom senso.  

 

4. DO CADASTRAMENTO E DAS RESPONSABILIDADES  

4.1. O cadastramento no SITE é pessoal, intransferível e gratuito. Os serviços oferecidos 

pelo SITE serão estabelecidos de acordo com as regras contida nestes TERMOS. 

4.2. SOMENTE PODERÃO SE CADASTRAR NO SITE MAIORES DE 18 (DEZOITO) 

ANOS, PLENAMENTE CAPAZES, QUE ESTEJAM REGULARMENTE 

INSCRITOS NO CPF E SEJAM TITULARES DE CONTA BANCÁRIA 

REGISTRADA SOB O MESMO CPF DO CADASTRO NO SITE; E POSSUAM UM 



ENDEREÇO DE E-MAIL VÁLIDO. SE O USUÁRIO ESTIVER NA CONDIÇÃO DE 

PESSOA JURÍDICA PODERÁ SE CADASTRAR POR SEUS REPRESENTANTES 

LEGAIS. 

4.3. Para solicitação de cadastramento, o USUÁRIO deverá preencher e confirmar o seu 

nome completo, nacionalidade, CPF, RG e endereço completo. O USUÁRIO deve 

fornecer informações exatas, precisas e verdadeiras, assumindo o compromisso de 

imediatamente atualizar seus DADOS PESSOAIS sempre que neles ocorrer alguma 

alteração. 

4.4. O conteúdo das informações inseridas no cadastro é responsabilidade exclusiva do 

USUÁRIO, não sendo a MecTRIA responsável pela verificação dos DADOS 

PESSOAIS. Os USUÁRIOS garantem e respondem pela veracidade, exatidão e 

autenticidade dos DADOS PESSOAIS cadastrados.  

4.5. A MecTRIA poderá, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, verificar os DADOS 

PESSOAIS dos USUÁRIOS podendo, para tanto, solicitar documentos e comprovantes 

para verificação das informações fornecidas.  

4.6. Após análise, o SITE poderá recusar qualquer solicitação de cadastro, bem como 

cancelar um cadastro previamente aceito, que esteja em desacordo com estes TERMOS 

ou que exponha a risco outros USUÁRIOS ou terceiros. 

4.7. O cadastramento do USUÁRIO no SITE, uma vez aprovado, permitirá a utilização do 

serviço do SITE. Em nenhuma hipótese será permitida a cessão, venda, alienação ou 

outra forma de transferência da conta de um USUÁRIO. 

4.8. OS DADOS PESSOAIS INFORMADOS PELO USUÁRIO, SERÃO UTILIZADOS 

NO PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO COM A FINALIDADE DE 

SOLICITAR DISGNÓSTICO DO SERVIÇO DE INTERESSE, RECEBENDO 

POSTERIORMENTE UM CONTATO DIRETO DA MECTRIA. PARA TANTO, O 

USUÁRIO EXPRESSAMENTE AUTORIZA O SITE A COMPARTILHAR DADOS 

COM TAL PLATAFORMA (WIX), COM A FINALIDADE DE COMUNICAÇÃO. 

4.9. Sem prejuízo de outras medidas, a MecTRIA poderá, a qualquer tempo e, a seu 

exclusivo critério, suspender ou cancelar, temporária ou definitivamente, o cadastro de 

um USUÁRIO, se: 

a) O USUÁRIO descumprir quaisquer disposições dos presentes TERMOS ou 

demonstrar sua discordância com relação a estes TERMOS;  

b) Descumprir com seus deveres de USUÁRIO;  

c) Praticar atos fraudulentos ou dolosos;  

d) Não puder ser verificada a identidade do USUÁRIO ou se verificado que qualquer 

informação fornecida por ele está incorreta. 

4.10. O USUÁRIO poderá, a qualquer momento, solicitar a exclusão de seu cadastro. Para 

isso, deverá enviar uma solicitação no e-mail marketing@mectria.com que 

analisará em um prazo de 15 (quinze) dias úteis, para verificar eventuais compras 

ainda não finalizadas. Caso não existam pendências, a MecTRIA irá realizar a 

exclusão do cadastro, mantendo em seus arquivos as informações sobre transações 

realizadas, nos termos da legislação aplicável. 

 

 



5. COMUNICAÇÕES 

5.1. As comunicações referentes ao SITE deverão necessariamente ser feitas, clicando no 

plug-in no canto superior direito do computador ou celular (canal de comunicação) ou 

pelo e-mail marketing@mectria.com. 

5.2. As comunicações poderão ficar armazenada no SITE de forma a preservar um histórico 

completo dos pedidos realizados e para a verificação do cumprimento das políticas e 

regras aqui estabelecidas.  

5.3. A MecTRIA fica autorizada a enviar comunicações eletrônicas por meio de e-mails 

e/ou ao postar informações neste SITE para efeitos práticos contra suscitação de 

violação da intimidade e da vida privada. 

 

6. VIOLAÇÃO DO SISTEMA E SIGILO 

6.1. Não é permitida a utilização por parte dos USUÁRIOS de nenhum dispositivo, 

software ou outro recurso que venha a interferir nas atividades e operações da 

MecTRIA, bem como nas descrições, contas ou seus bancos de dados. 

6.2. Qualquer intromissão, tentativa de, ou atividade que viole ou contrarie as leis de direito 

de propriedade intelectual e/ou as proibições estipuladas nestes Termos e Condições, 

tornarão o responsável passível das ações legais pertinentes, bem como das sanções aqui 

previstas, sendo ainda responsável pelas indenizações por eventuais danos causados. 

6.3. Toda informação ou dado pessoal do USUÁRIO da MecTRIA é armazenada em 

servidores ou meios magnéticos de alta segurança. 

6.4. A MecTRIA tomará todas as medidas possíveis para manter a confidencialidade e a 

segurança descritas nesta cláusula, porém não responderá por prejuízo que possa ser 

derivado da violação dessas medidas por parte de terceiros que utilizem as redes 

públicas ou a internet, subvertendo os sistemas de segurança para acessar as 

informações de USUÁRIOS 

6.5. O USUÁRIO EXPRESSAMENTE autoriza que suas informações e dados pessoais: 

 a) sejam fornecidos sempre que solicitado pelas autoridades competentes; 

 b) sejam informados em processos judiciais e administrativos; 

 c) sejam compartilhados pela MecTRIA com a empresa integrantes das gestões de 

pagamento. 

6.6. Em caso de dúvidas sobre a proteção e sigilo dos DADOS PESSOAIS ou para obter 

maiores informações consulte nossa página de política de privacidade. 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS  

7.1.  Estes TERMOS não geram nenhum contrato de sociedade, de mandato, franquia ou 

relação de trabalho entre o SITE e o (s) USUÁRIO (s). 

7.2.  Se qualquer dessas condições for considerada inválida, nula ou por qualquer motivo 

inexequível, essa condição será considerada uma cláusula separada e independente e 

não afetará a validade e exequibilidade de qualquer condição remanescente.  

7.3. A MecTRIA não concedem nenhuma outra licença ou autorização de uso de nenhuma 

classe sobre os seus direitos de propriedade industrial e intelectual ou sobre qualquer 

outra propriedade ou direito relacionado com o SITE. 



8. FORO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

8.1.  Estes TERMOS são regidos pelas leis vigentes na República Federativa do Brasil. 

Para dirimir eventuais dúvidas ou questões relativas aos presentes TERMOS, as partes 

elegem o Foro da Comarca de Uberaba/MG, com exclusão de qualquer outro. 


