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TERMO DE USO e POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

do Grupo Mast 

 
Informações 

O Grupo MAST apresenta o "Termo de uso e política de privacidade" de seu site (http://www.grupomast.com.br). 

Para os fins deste termo, "USUÁRIO" faz referência àquele que se utilizará dos serviços e informações do Grupo 

MAST por meio do site. 

 

Portal 

O acesso ao portal http://www.grupomast.com.br é gratuito. 

 

Cadastro 

O USUÁRIO deverá se cadastrar nos seguintes casos: receber o informativo/ Newsletter por e-mail, que é enviado 

gratuitamente, solicitar orçamentos de serviços, solicitar cotações de benefícios e seguros, e enviar comentários.   

 

Newsletter 

Para receber a newsletter, que é enviada gratuitamente por e-mail, o usuário deve acessar o site e fornecer o 

seguinte dado obrigatório: e-mail. Os dados ali fornecidos não serão vendidos, divulgados ou repassados. O 

Grupo MAST reserva o direito de usar o e-mail cadastrado para envio de eventuais comunicações. O pedido de 

descadastro pode ser realizado diretamente através do e-mail contato@grupomast.com.br. 

 

Orçamentos e Cotações  

Para receber orçamentos de serviços, cotações de benefícios e/ou seguros o usuário deve fornecer os seguintes 

dados obrigatórios: nome, e-mail e telefone. Os dados ali fornecidos não serão vendidos, divulgados ou 

repassados. O Grupo MAST reserva o direito de usar o nome e e-mail cadastrado para envio de eventuais 

comunicações. O pedido de descadastro pode ser realizado diretamente através do e-mail 

contato@grupomast.com.br. 

 

Trabalhe Conosco 

Para candidatar-se a uma vaga no Grupo MAST o usuário deve fornecer os seguintes dados pessoais obrigatórios: 

nome, e-mail, telefone e data nascimento. Os dados ali fornecidos não serão vendidos, divulgados ou repassados. 

O Grupo MAST reserva o direito de usar o nome e e-mail cadastrado para contato com o usuário que se 

candidatou.   

 

Sistema 

O Grupo MAST não garante o funcionamento do sistema 24 horas por dia, em virtude de eventuais quedas de 

energia e problemas semelhantes, comprometendo-se, no entanto, a envidar os melhores esforços no sentido de 

tomar todas as medidas necessárias para contatar as empresas prestadoras de serviço a fim de minimizar os 

transtornos. 

 

Navegação 

Para aprimorar continuamente a experiência de navegação em nosso site, poderemos coletar informações e dados 

sobre a sua experiência de navegação. Como por exemplo o tipo de navegador, computador, celular, IP e páginas 

e serviços mais acessados. 

Algumas páginas do Portal também podem armazenar cookies, que consistem em pequenos arquivos instalados 

por sites nos computadores quando o navegador de internet é utilizado. Os dados não serão comercializados, 

divulgados ou repassados.   

http://www.grupomast.com.br/
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Segurança 

Todos os dados pessoais informados pelos USUÁRIOS serão guardados na base de dados do Grupo MAST. As 

informações coletadas serão armazenadas sob rígidas práticas de segurança de informação. 

Os dados pessoais fornecidos pelos USUÁRIOS serão retidos enquanto ele estiver com o cadastro ativo. Estes 

dados serão armazenados até eventual pedido de exclusão. 

O Grupo MAST poderá vir a manter os dados pessoais do USUÁRIO ativo mesmo após pedido de exclusão caso 

seja necessário para cumprimento de obrigações legais. 

 

Sobre o cancelamento da assinatura, e alteração/exclusão de informações pessoais 

O Usuário pode optar por não receber mais qualquer tipo de e-mail do Grupo MAST. 

Nos e-mails enviados há um link para cancelar a assinatura, que fica disponível nas últimas linhas. Ao clicar nesse 

link você será automaticamente descadastrado da lista. 

É importante mencionar que ao preencher qualquer formulário novamente ficará caracterizada a reinserção do 

seu e-mail à lista. Portanto, a requisição de cancelamento deve ser feita novamente caso seja de seu interesse. 

Todos os dados coletados serão excluídos de nossos servidores quando você assim requisitar ou quando estes 

não forem mais necessários ou relevantes para lhe oferecermos os nossos serviços, salvo se houver qualquer outra 

razão para a sua manutenção, como eventual obrigação legal de retenção de dados ou necessidade de 

preservação destes para resguardo de direitos do Grupo MAST. Para alterar suas informações pessoais ou excluí-

las do nosso banco de dados, basta enviar um e-mail para contato@grupomast.com.br. 

 

Consentimento 

O USUÁRIO reconhece que analisou e aceitou as condições de uso. O Grupo MAST tem direito de alterar este 

Termo a qualquer momento. As modificações entrarão em vigor imediatamente após a publicação em nosso site, 

razão pela qual se convida o usuário a consultar periodicamente esta seção. O uso continuado dos nossos serviços 

constitui a aceitação de quaisquer alterações ou modificações feitas no Termo de uso e política de privacidade. 

Caso o USUÁRIO não concorde, ainda que em parte, com os termos e condições contidos neste Termo, não 

deverá acessar e/ou utilizar os serviços oferecidos pelo site, bem como os serviços por ele operados. 

Como estamos processando seus dados pessoais, com base em seu consentimento, você poderá retirar seu 

consentimento a qualquer momento, enviando e-mail para contato@grupomast.com.br, especificando qual 

consentimento está retirando. 

 

Fale conosco 

Caso tenha qualquer dúvida em relação ao Termo de uso e política de privacidade, favor entrar em contato: 

contato@grupomast.com.br. 

 

Foro 

Fica eleito o Foro de São Paulo para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Termo de Uso do Aplicativo, 

que será regido pelas leis brasileiras. 
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