
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDADE 

ENTEC DO BRASIL COMÉRCIO DE RESINAS LTDA 
 
O tratamento dos seus dados pessoais é muito importante para a ENTEC DO BRASIL COMERCIO DE RESINAS LTDA. 

 
 

 

Em conformidade com as disposições constitucionais e legais que regulam a proteção de dados pessoais no Brasil, ENTEC 
DO BRASIL COMERCIO DE RESINAS LTDA ("ENTEC") é responsável e encarregada pelo processamento de dados 
pessoais. 

 
Você pode contatar-nos pelos seguintes meios: 

 
Endereço: Rua Mourato Coelho, nº 90, salas 33, 34 e 62, CEP 05417-000 

 
Telefone: (11) 4550-1101 - (11) 3085-8687 

 
E-mail: vendas@entecpolimeros.com.br 

 

 
A ENTEC manterá os dados coletados armazenados e manterá sua confidencialidade atendendo aos requisitos de segurança 
exigidos pela legislação aplicável. Com o envio dos seus dados, você autoriza a ENTEC, de maneira prévia, livre, informada 
e inequívoca, a realizar qualquer operação ou conjunto de operações de tratamento de dados, como coleta, 
armazenamento, uso, circulação, exclusão, transferência, transmissão, comparação e pesquisa (o "Tratamento") sobre 
qualquer informação que possa estar direta ou indiretamente associada a você, incluindo, entre outros, informações de 
contato, nome, e-mail, etc., bem como qualquer informação adicional à qual a ENTEC tenha acesso e / ou solicite no 
momento do envio os formulários contidos nesta página (os "Dados Pessoais") com a finalidade de (i) informar sobre a 
existência de novos produtos e serviços, próprios e de terceiros, (ii) fazer perfis baseados em suas preferências de consumo, 
(iii) enviar informações sobre novidades, notícias e promoções, (iv) enviar informações sobre os produtos da ENTEC, bem 
como atualizações sobre eles e suas políticas (v) promover e comercializar produtos e serviços novos e existentes, (vi) 
responder a perguntas, petições, queixas e reclamações, além das outras finalidades mencionadas na Política de Tratamento 
de Dados Pessoais da ENTEC. 

 

Você pode consultar a Política de Tratamento de Dados Pessoais em [Política de Tratamento de Dados Pessoais] Tal Política 
contém as diretrizes e procedimentos relativos ao tratamento de informações de terceiros pela ENTEC, bem como os 
procedimentos de consulta e reclamação que permitirão tornar efetivos seus direitos de acesso, consulta, retificação, 
atualização e exclusão de seus dados pessoais, entre outros. (Artigo 18 da Lei 13.709 de 2018). 


