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OBJETIVO: Com a Política de Privacidade, a AMG Brasil pretende demonstrar seu compromisso em respeitar a 

privacidade dos visitantes de seu website e fornecer uma visão geral sobre como dados pessoais são tratados, 

quais informações são coletadas e como são utilizadas, visando conformidade com a Lei Geral de Proteção de 

Dados (Lei 13.709/18). 

 

Âmbito de Aplicação 

Essa Política se aplica a todos os visitantes do website, clientes, fornecedores, estagiários e empregados da 

AMG Brasil. A utilização do website implica a aceitação desta Política de Privacidade. 

 

Política 

A Política de Privacidade da AMG Brasil é um documento divulgado em seu website que informa aos 

visitantes a aplicabilidade, responsabilidades, quais informações são coletadas, o comprometimento com o 

atendimento de legislações relacionadas à proteção da privacidade e quem contatar em caso de dúvidas. 

 

Responsabilidades 

Encarregado de Dados/DPO: é responsável por esta política, devendo garantir que esteja atualizada. O 

Encarregado de Dados/DPO, com o apoio do Comitê de Proteção de Dados da AMG Brasil, deve esclarecer 

dúvidas sobre essa Política e sobre o tratamento de dados pessoais de indivíduos que possuam contratos de 

atividades empresariais com a AMG Brasil, aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar 

esclarecimentos e adotar providências. 

Visitante do website da AMG Brasil: é responsável pela leitura dessa política. 

 

Cookies 

O website da AMG Brasil usa cookies, que são pequenos arquivos colocados em sua máquina para 

ajudar o site a proporcionar uma melhor experiência para o usuário. Em geral, os cookies são usados para 

manter as preferências do usuário, armazenar informações para itens como carrinhos de compras e fornecer 

dados anônimos como para o Google Analytics. 
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Como regra, os cookies melhoram sua navegação. No entanto, você pode desativar os cookies no 

website da AMG Brasil e em outros, a maneira mais eficaz de fazer isso é desativar os cookies no seu 

navegador. Ao desativar os cookies no website da AMG Brasil algumas funcionalidades podem não estar 

disponíveis. 

A AMG Brasil pode monitorar a atividade do visitante ao seu website utilizando endereços de IP e 

setando cookies temporários para monitorar sessões de usuários, os dados coletados ajudam no registro do 

número de visitantes. Nesses cookies não são coletadas informações pessoais dos usuários. 

 

Dados pessoais 

A coleta de dados pessoais pela AMG Brasil é feita para formalizar contratos de trabalho, contratos de 

fornecimento, prestação de serviços, dentre outros tipos relacionados as suas atividades empresariais, sendo 

armazenados para cumprimento de suas obrigações legais e/ou contratuais, contudo essa coleta não é feita através 

do website da Empresa. 

Não é feita a coleta de dados pessoais através do website da AMG Brasil, somente do e-mail no formulário 

de Compliance (no caminho: https://amg-br.com/pt/contato/compliance/) se o usuário quiser informá-lo, pois é um 

campo de preenchimento opcional.  

 
 

Links para outros websites 

Esteja ciente de que outros websites podem ser acessados através do website de AMG Brasil e estes 

podem coletar informações pessoais sobre você. A AMG Brasil não é responsável pelas práticas de privacidade ou 

o conteúdo de outros websites. 

 

Legislação 

Esta política será escrita, interpretada e executada de acordo com as Leis da República Federativa do 

Brasil, especialmente a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/18), independentemente das Leis de outros 

estados ou países. 

 
 

https://amg-br.com/pt/contato/compliance/
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Última atualização da Política de Privacidade 

A AMG Brasil se reserva o direito de revisar sua Política de Privacidade quando avaliar a necessidade para 

garantir que esteja atualizada com as leis de proteção de dados aplicáveis, por isso sugerimos a sua leitura 

periodicamente. 

A versão revisada será publicada no website da Empresa, junto com a data de efetivação do documento.  

 
 

Dúvidas sobre a Política de Privacidade da AMG Brasil 

Caso você tenha dúvidas sobre essa Política de Privacidade e/ou como seus dados pessoais são 

tratados, caso tenha contrato de atividades empresariais com a AMG Brasil, você pode entrar em contato com o 

Encarregado de Proteção de Dados/DPO da AMG Brasil por meio do e-mail dpoamgbr@amg-br.com. 
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