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A MIDAS entende e declara que a privacidade é essencial para a garantia da liberdade e 
autodeterminação das pessoas, razão pela qual preza e zela para a proteção da privacidade da pessoa 
natural, em especial nas relações com clientes, fornecedores, colaboradores e prestadores de serviços e 
todos que mantém contato com a empresa.  

A Política de Privacidade da Midas é composta por diversos capítulos e, este, é especialmente aplicável 
ao site da Midas, cujo endereço é www.midassolutions.com.br.  

 
1. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

1.1. A MIDAS declara e se compromete a cumprir a legislação de Proteção de Dados Pessoais.  

1.2. A MIDAS mantém permanentemente o Comitê de Segurança e Proteção de Dados para garantia 

de conformidade das práticas da empresa com a legislação de proteção de dados, bem como para 

educação e treinamento de colaboradores e prestadores de serviços.  

 

2. TRATAMENTO DE DADOS REALIZADO PELO SITE MIDAS 

2.1. COOKIES 

2.1.1. Cookies são pequenos arquivos de texto gerados durante a sua navegação pelo site da Midas.   

2.1.2. O site institucional da MIDAS utiliza cookies para gerenciar: a utilização do site; as preferências e 

acessos dos usuários; a performance do site. Nesta operação, não coleta nenhum dado pessoal.   

2.2. LANDING PAGES E FORMULÁRIOS 

2.2.1. As landing pages e formulários das redes sociais Midas solicitam o nome e o e-mail, que são 

utilizados para: a) envio do material ou informação solicitados no preenchimento do formulário; b) envio de 

informações sobre produtos e serviços MIDAS, promoções e atualizações técnicas; c) informações e 

notícias sobre temas variados, tais como tratamento de dados, recursos humanos, tecnologia em geral e 

sucesso do cliente, eventos, etc. e, ainda comunicação de lançamento de novos materiais gratuitos. A 

Midas usa os dados coletados em landing pages e formulários apenas para estas finalidades.  

2.2.2. O usuário pode cancelar a adesão às landing pages e formulários das redes sociais.  

 

3. CONFIDENCIALIDADE E COMPARTILHAMENTO  

3.1. Todas os dados revelados à MIDAS são confidenciais e só são divulgados nas hipóteses previstas 

nesta política.  

3.2. A MIDAS pode utilizar serviços de terceiros para execução das atividades previstas nesta política, 

caso em que compartilhará os dados coletados com estas pessoas.  

3.3. Os prestadores de serviços terceirizados são obrigados contratualmente a só tratar os dados 
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compartilhados para realizar os serviços em nome da MIDAS ou para cumprir requisitos legais, sempre 

sujeitos aos termos desta Política de Privacidade, vedada qualquer outra forma de utilização.  

 

4. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL E PROCESSAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

4.1. A MIDAS não faz transferência internacional de dados.  

 

5. SEGURANÇA 

5.1. A MIDAS adota medidas administrativas e tecnológicas para segurança de dados, conforme 

definido na nossa Política de Segurança da Informação. 

5.2. Todos os colaboradores e prestadores de serviços da MIDAS são contratualmente obrigados à 

Política de Privacidade e à Política de Segurança da Informação e treinados para relatar imediatamente 

riscos ou incidentes de violação destas políticas ou da legislação de proteção de dados.  

 

6. SEUS DIREITOS 

6.1. A qualquer momento, você pode solicitar à MIDAS:  

6.1.1. Informações sobre a existência de tratamento  

6.1.2. Acesso aos dados 

6.1.3. Correção de dados incorretos ou inexatos, bem como a atualização de dados pessoais.  

6.1.4. Eliminação dos dados  

6.1.5. Interrupção ou oposição ao tratamento 

6.1.6. Portabilidade dos dados: receber os dados pessoais que lhe digam respeito e que tenha fornecido 

à Midas, de forma impressa ou em arquivo digital.  

6.1.7. Informações sobre compartilhamentos dos dados 

6.1.8. Revogação do consentimento  

6.2. Os titulares de dados podem exercer os direitos previstos na legislação de proteção de dados, 

mediante requerimento escrito no formulário eletrônico disponível em 

www.midassolutions.com.br/proteçãodedados ou pelo e-mail privadidade@midassolutions.com.br.  

6.3. O atendimento às solicitações de informações ou exercício de direitos pelos titulares será 

precedido de confirmação da identidade do solicitante.  

6.4. A resposta será enviada em até 10 (dez) dias, para o endereço eletrônico que o solicitante indicar.  
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FALE CONOSCO 

METAORA TECNOLOGIA LTDA. – CNPJ 04.765.927/0001-73 

Rua Barão do Amazonas, n.º 2.011, Bairro Jardim Sumaré, Ribeirão Preto, SP, CEP- 14.025-110. 

Telefone: 16-3515-3800. 

 

Encarregado de Proteção de Dados: Renan Padula de Faria; e-mail: privacidade@midassolutions.com.br.  

Os dados coletados pela central de informações ficarão disponíveis para a Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados.  

Este documento poderá sofrer alterações para se ajustar à legislação ou melhorar o padrão da proteção à 
privacidade.  

 
7. VIGÊNCIA E REVISÃO 

 

Data Versão Atividade Responsável 
01/06/2021 1.0 Redação e publicação da política Renan Faria, Rodrigo Fracasso 

e Alexandre Toledo 
23/11/2021 2.0 Aprovação da política Comitê de Privacidade 

 


