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M&M EVENTOS LTDA., com sede na Rua Catequese, 227, 5° andar, conjunto 52, CEP 05502-020, inscrita 

no CNPJ sob o n.º 60.266.590/0001-20, doravante denominada “M&M”, vem pela presente divulgar os 

termos de uso e Política de Privacidade para a participação em seminários e cerimônias de premiação 

(doravante denominado Eventos),  

 

Considerando que os termos do presente instrumento regulam as condições para participação em Eventos, 

 

Considerando que realizará a inscrição aquele que (doravante denominado Inscrito) pretende participar 

dos Eventos ou representar a compra para um outro participante,  

 

Considerando que o Inscrito deverá ler e se cientificar sobre os termos e condições do presente 

instrumento, obrigando-se a cumprir as regras e condições a seguir expostas, além de cumprir o 

regulamento do evento, 

 

A M&M passa a divulgar as informações essenciais acerca de sua política de vendas, conforme segue: 

 

1 - FINALIDADE 

 

1.1. A finalidade do presente instrumento é estabelecer premissas para a participação dos Inscritos 

nos eventos realizados pela M&M. 

 

2 - O QUE FAZEMOS COM AS SUAS INFORMAÇÕES? 

 

2.1. Quando você compra algo em nossa loja, como parte do processo de compra, coletamos as 

informações pessoais que você nos fornece, tais como seu nome, endereço e e-mail. 

 

2.2. Quando você navega pela nossa loja recebemos, também, automaticamente, o protocolo de 

internet do seu computador (endereço de IP). Essa informação é muito importante, pois nos ajuda a saber 

mais sobre seu navegador, sistema operacional, preferências de navegação, o que nos permite levar até 

você conteúdo específico. 

 

2.3. Marketing por e-mail (quando aplicável): Com sua permissão, podemos utilizar os dados 

informados no formulário para fins comerciais, envio de mensagens via Whatsapp, envio de SMS, e-mail, 

e-mail marketing, publicidade,  podendo, inclusive, ceder tais informações aos patrocinadores e aos 

expositores do Evento, bem como para empresas parceiras, as quais, também, poderão utilizar as 

informações para a mesma finalidade aqui autorizada. 

 

3 - CONSENTIMENTO 

 

3.1. Como obtemos o seu consentimento?  

 Quando você nos fornece as suas informações pessoais realizando seu cadastro e para completar 

uma transação, você está concordando com a nossa coleta e uso de informações pessoais para esses fins 

específicos. 

 

3.2. Se pedirmos suas informações pessoais por uma razão secundária, como marketing, vamos pedir 

seu consentimento ou lhe daremos a oportunidade de dizer não. 

 

3.3. Como posso retirar o meu consentimento? 



Termos de Uso e Política de Privacidade   Grupo Meio e Mensagem 
 

Página 2 de 3 
V.1 – Online 

 

Depois de fornecido seus dados, caso mude de ideia, você pode retirar o seu consentimento quando quiser 

e, assim, evitar que entremos em contato para divulgarmos informações. Você precisará entrar em  

contato conosco através do e-mail atendimentoevento@grupomm.com.br ou por correspondência, no 

seguinte endereço: Editora Meio & Mensagem, Rua Catequese, 227 - 5° Andar, São Paulo, SP, 05502-020, 

Brasil. 

 

4 – DIREITOS DE IMAGEM E DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

4.1. O evento será filmado, gravado e fotografado para publicação, transmissão online, retransmissão, 

reprodução ou divulgação em TV, cinema, rádio, internet, publicidade ou qualquer outro veículo de 

comunicação, produção de DVD e Home Vídeo.  

 

4.2. Todas as informações, materiais, imagens, textos, arquivos digitais, marcas, tecnologias, 

softwares, sinais distintivos e demais bens imateriais que você tenha acesso são protegidos por legislação 

de direitos autorais, marca, software e outras relativas à propriedade intelectual e de imagem, sendo de 

propriedade da M&M, de suas licenciantes, ou de seu legítimo titular, ficando vedado o uso sem a devida 

autorização prévia e expressa nesse sentido.  

 

4.3. É proibida a reprodução, divulgação e armazenamento, total ou parcial, de qualquer conteúdo 

que você tenha acesso sem prévia autorização do seu titular. 

 

5 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 

5.1. Certos prestadores de serviços terceirizados, tais como gateways de pagamento e outros 

processadores de transações de pagamento, têm suas próprias políticas de privacidade em relação à 

informação que somos obrigados a fornecer para eles sobre transações relacionadas a compras. Para esses 

fornecedores, recomendamos que você leia suas políticas de privacidade para que você possa entender 

de que maneira suas informações pessoais serão usadas por esses fornecedores. 

5.2. Especificamente, lembre-se que certos fornecedores podem estar localizados ou possuir 

instalações que ficam em jurisdições diferentes da sua ou da nossa, por isso, se você quiser continuar com 

uma transação que envolva um prestador de serviços terceirizado, suas informações podem ficar sujeitas 

à legislação da(s) jurisdição(ões) onde o prestador de serviços ou suas instalações estiverem localizados. 

Por exemplo, se você está no Canadá e sua transação é processada por um gateway de pagamento nos 

Estados Unidos, suas informações pessoais usadas para completar a transação podem estar sujeitas a 

divulgação sob a legislação dos Estados Unidos, incluindo a Lei Pátria. 

5.3. Uma vez que você sair do site e da nossa loja ou for redirecionado para um aplicativo ou site de 

terceiros, você não será mais regido por essa Política de privacidade ou pelos Termos de serviço do nosso 

site. 

6 - LINKS  

6.1. Quando você clicar em links na nossa loja, eles o podem direcionar para fora do nosso site. Não 

somos responsáveis pelas práticas de privacidade de outros sites e lhe incentivamos a ler e ficarem cientes 

quanto as políticas de privacidade deles. 
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7 – SEGURANÇA 

 

7.1. Para proteger suas informações pessoais seguimos as melhores práticas para nos certificar e 

garantir que elas não sejam perdidas, usurpadas, acessadas por pessoas não autorizadas, divulgadas, 

alteradas ou destruídas. 

 

7.2. Se você nos fornecer suas informações de cartão de crédito, elas serão criptografadas e 

armazenadas com criptografia.  Embora nenhum método de transmissão pela Internet ou armazenamento 

eletrônico seja cem por cento seguro, utilizaremos as melhores práticas de segurança na rede mundial de 

computadores. 

 

8 – IDADE DE CONSENTIMENTO 

 

8.1. Ao usar esse site você confirma que é maior de idade.  

 

9 – ALTERAÇÕES NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

9.1. Reservamos o direito de modificar essa política de privacidade a qualquer momento. Solicitamos 

que você consulte esta política periodicamente e, sobretudo, antes de fornecer quaisquer Dados Pessoais.  

 

9.2.  A utilização contínua dos serviços após quaisquer alterações nesta Política de Privacidade significa 

a aceitação dessas alterações. Se você não concordar com qualquer uma das alterações nesta Política de 

Privacidade deverá terminar o acesso, a navegação ou qualquer outra utilização dos serviços. 

 

PERGUNTAS E INFORMAÇÕES DE CONTATO 

 

Se você gostaria de acessar, corrigir, alterar ou excluir quaisquer informações pessoais que temos sobre 

você, registre sua solicitação, ou simplesmente peça mais informações através do “fale conosco” no nosso 

site ou através dos correios eletrônicos atendimentoevento@grupomm.com.br ou 

financeiro@grupomm.com.br 

mailto:atendimentoevento@grupomm.com.br

