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De acordo com as disposições da "Lei Federal de Protecção de Dados Pessoais" ções Inssoft solu- Java
México SA de RL de CV declara que uma empresa legalmente constituída sob a lei mexicana, fundada
localizado em:
Av. Prolongacion Paseo de la Reforma No.115 Int. 806-6, Col. Paseo de las Lomas CP 01330, Delegação
Alvaro Obregon, México DF e Estado responsável pela trata- mento de dados pessoais.

Privacidade O fi ce localizado em: endereço diferente. Que está localizado em Florença 65, terceiro
andar, Colonia Juarez, CP 06600, Cuauhtemoc, México DF Telefones do Escritório de Privacidade: 
5511-11
Email: vihelka.palacios@inssoftmx.com

Definições

Dados pessoais.- Qualquer informação relativa a uma ed fi identi indivíduo ou identificáveis.

Titular.- Pessoa singular (titular), que identifica ou são dados pessoais.
Responsable.- Caráter individual ou privado, que decide sobre o tratamento de dados pessoais.

Tratamiento.- A recolha, utilizar (incluindo o acesso, a gestão, uso, ou trans ferência disposição de 
dados pessoais), a divulgação ou armazenamento de dados pessoais, por qualquer meio.

Transfer.- Toda a comunicação de dados feita para alguém que não seja o tratamento responsável 
pessoa.

Direitos ARC.- Direitos de acesso, recti fi cação, cancelamento e oposição.
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Consentimento Tácito.- Isso significa que o titular tenha consentido ao tratamento de dados, quando
tendo disponibilizado o Aviso de Privacidade, não manifesta essa oposição.

Fins Primarias.-  Os pessoais que coletamos de você, vamos usar para os próximos tionalities fi que 
necessárias para o serviço solicitado: nes pessoal fi, define trabalho, ne bancário fi, define trabalho, 
ne bancário fi.

Maneiras Personales.- para recolher os seus dado. As atividades identificadas nesta Política de
Privacidade podemos recolher os seus dados pessoais de diferentes maneiras: quando você fornecê-
los diretamente.
Quando visita o nosso website ou quando usa os nossos serviços online, e quando temos a infor-
mação.

Os dados pessoais coletados diretamente

Nós coletamos dados pessoais diretamente a si mesmo quando são fornecidos por vários meios.

Tais como:

Tais como:
Nome Completo
E-mail
Sexo
Idade
Estado civil
Nacionalidade
Telefone
Telefone Celular
Endereço
Data e local de nascimento Educação
RFC
CURP
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As informaçoes pessoais que coletamos quando visita o nosso website ou quando usa os nossos
servicos online:

Nós não recolhemos os seus dados pessoais desta maneira.

Os dados pessoais recolhidos através de outras fontes permitidas por lei:

Nós não recolhemos os seus dados pessoais desta maneira.

Imagens e sons recolhidos por cámeras de video vigilancia
As imagens e sons rebaben por câmeras de vigilância de vídeo serão usados para o acesso à
assistência fins SEGURANÇA PESSOAL / CONTROLE a terceiros, conforme especificado no Aviso de
Privacidade curtas para vídeo-vigilância podem consultar na área de vídeo-gravação.

Usando sensibles.- Elas que afetam a esfera mais íntima do proprietário, ou cujo mau uso pode levar
à discriminação ou envolve um risco sério isso.

Aviso de Privacidade perso-  Dados sensíveis considerado nal é omitido.
Responsável pelas informações que se compromete a realizar apenas o seguinte, a respeito de suas 
informações: envio de mensagens SMS, fazer.

Chamadas telefônicas, enviar e-mails.- Você tem o direito de acessar seus dados pessoais
que possuímos e os detalhes de seu tratamento e para corrigir carlos deve ser imprecisas ou tas
cancelar quando você considera que não são necessárias para qualquer um dos tionalities diante
nesta stão sendo usados para tionalities fi não-consensual ou ter acabado a relação ou serviço
contratual ou opor-se ao seu tratamento para especifico.

1) O procedimento começa com a apresentação do pedido do Arco direitos, no endereço do nosso
escritório de Privacidade, que foi devidamente observado no início deste Aviso de Privacidade.

2) Seu pedido deve conter as seguintes informações: Nome do titular dos dados pessoais, endereço 
ou qualquer outro contato, documentos comprovativos da sua personalidade e identidade, descrição 
clara e precisa dos dados pessoais.

3) O prazo para satisfazer o seu pedido é: 15 dias.
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Seus dados pessoais podem ser transferidos e Tratados que dentro e fora do país.

Nesse sentido, as informações podem ser compartilhadas com:
- As pessoas que fazem parte da mesma empresa.
- outro:

Reservamo-nos o direito de fazer a quaisquer modi�cações de tempo ou actualizações deste
Aviso de Privacidade para a atenção da nova legislação, políticas internas ou novas exigências para
o fornecimento ou oferecendo nossos serviços ou produtos. Como é obrigado a manter atualizado
este aviso para consulta. Isto com o objectivo de que "o titular" está na possibilidade de exercer os 
seus direitos ARCO e, assim, manter a par de qualquer alteração mediante aviso para o último
e-mail que você forneceu.

Na presente comunicação de cookies Privacidade será ignorado, para reunir informações sobre
você.

Neste Aviso de Privacidade Web Beacons ser omitido, para reunir informações sobre você.

As partes afirmam que este aviso será regido pelas disposições legais aplicáveis no Distrito Federal,
em particular, pelas disposições da Lei Federal de Protecção de Dados Pessoais. Se você acredita que
o seu direito à protecção de dados pessoais foi ferido por qualquer conduta de nossos funcionários
ou nossas ações ou tas respues-; presume que não há qualquer violação das disposições da Lei 
Federal de Protecção de Dados Pessoais detidos por indivíduos no tratamento de dados pessoais, 
você pode arquivar a queixa ou correspondente reclamação com o IFAI.

Privacidade simplificada

QUEM SOMOS
Empresa Inssoft Java Solutions México SA de RL de CV é responsável pela trata- mento de dados
pessoais que residem na Av. Prolongacion Paseo de la Reforma No.115 Int. 806-6, Colonia Paseo de las
Lomas CP 01330 , Delegação Alvaro Obregon. México DF

MAIS INFORMAÇÃO:
Se você precisar de mais informações, você pode acessar nossa Política de Privacidade completa, indo 
para a nossa casa localizado em Florença 65, terceiro andar, Colonia Juarez, CP06600, Cuauhtemoc, 
México DF.
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Nome:

Isso se manifesta consentimento ou recusa em tratar o seu infomation.

Autorizo Não autorizo

empresa

México DF   

Aviso de privavidade para espacos apartados

Java Solutions México SA de RL de CV com escritórios localizados em: Av. Prolongacion Paseo
de la Reforma No.115 Interior 806-6, Colonia Paseo de las Lomas CP 01330, delegação Alvaro 
Obregon. 

México DF, irá utilizar os seus dados pessoais obtidos com os seguintes nes pessoal fi, define o 
trabalho, fins bancários. Para mais informações sobre o tratamento de dados pessoais que você pode 
ir para o seguinte endereço: Florence 65, terceiro andar, Colonia Juarez, CP06600,Cuauhtemoc, 
México DF.

Área filmadas

Empresa Inssoft Java Solutions México SA de RL de CV é responsável pela trata- mento de dados
pessoais que residem na Av. Prolongacion Paseo de la Reforma No.115 Int. 806-6, Colonia Paseo de las 
Lomas CP 01330 , Delegação Alvaro Obregon. México DF.

Manipulação autorização imagens e sons fins Assistência Pessoal / Con- trol acesso de terceiros.

As imagens e sons recolhidos pela vigilância câmeras de vídeo será usado para fins de assistência
controle pessoal / acesso a terceiros, fi trans rindo Notas responsável Privacy Rights: disseminação,
armazenamento, manipulação, desenvolvimento de utilização, transferir imagens e provisão e sons
câmeras de vídeo foram coletados de vigilância. Ficando autorização expressa aqui ou negativa
para ser levada a cabo tratando o seu informação especificada no parágrafo anterior.


