
Aviso de Privacidade em RSec Group

Em R&C Business Consulting S.A. de C.V. e seus subsidiários / filiais, em seguida "RSec Group",
respeitamos sua privacidade e nos comprometemos em proteger a privacidade dos nossos visitantes e
clientes, pelo qual mantemos altos estândares em matéria de privacidade.

Este Aviso de Privacidade tem o objetivo de explicar os dados pessoais que reunimos de você, através
da nossa interação no nosso site e/ou através da prestação de serviços e transações de revenda de
produtos e/ou serviços, e o tratamento que damos aos mesmos, em conformidade com o estabelecido
pela Lei Federal de Proteção de Dados Pessoais em Posse de Pessoas Físicas e seu regulamento (em
seguida, a “Lei”).

Identidade e endereço do responsável do tratamento dos seus dados pessoais:

O responsável do tratamento dos dados pessoais que nos proporcionem ou coletamos é:

R&C Business Consulting S.A. de C.V.
Sócrates 141 Int. 6B
Polanco I Sección
Miguel Hidalgo
CEP 11510, Cidade do México

Medidas de segurança:

Os sites de RSec Group utilizam métodos comerciais e medidas de segurança razoáveis para proteger os
dados pessoais sob o nosso controle contra a perda, o uso, acesso ou tratamento não autorizados; e sua
alteração.

Nós armazenamos os dados pessoais em uma base de dados, em um entorno seguro e protegido ao
acesso, uso ou divulgação não autorizados.

Dados coletados:

RSec Group coleta dados para funcionar de maneira eficiente e para oferecer-lhes as melhores
experiências com nosso site, nossos serviços e nossas transações de revenda de produtos. Alguns dos
dados pessoais que você pode oferecer quando nos envia e-mails, ao registrar-se para qualquer de
nossos eventos ou aulas, ou como parte da prestação de serviços e nas transações de revenda de
produtos, são: dados de identificação (por exemplo, nome, endereço, telefone, e-mail etc.) e dados
pessoais de qualquer natureza (por exemplo, de trabalho, educação, cobrança e, em menor medida,
dados sensíveis).

Quando você visita o site de RSec Group (https://www.rsecgroup.com), nosso sistema utiliza cookies para
coletar estatísticas sobre sua visita ao site (por exemplo, direção IP, outras páginas visitadas, origem dos
domínios de visitantes, tipo de navegador utilizado e informação demográfica). Estes dados fornecem ao
RSec Group estatísticas gerais sobre nosso site, que nos permitem avaliar quão efetivas são
determinadas áreas do nosso site para os usuários e como podemos melhorar a experiência do usuário.
Ver também, “Uso de Cookies e tecnologias similares”.

Tenha em conta que, se você divulgar diretamente dados pessoais de qualquer natureza ou informações
de identificação pessoal através de fóruns públicos e blogs de RSec Group, esta informação pode ser
coletada e utilizada por outros, sem responsabilidade alguma por parte do RSec Group. Nota: O RSec
Group não lê nenhuma das suas comunicações privadas online com outros usuários. Ver Também:
“Participação em Blogs”.



Como o RSec Group utiliza os dados pessoais?

RSec Group aplica uma política interna estrita com respeito aos requisitos de proteção de dados
pessoais.

Os dados pessoais enviados a, ou coletados por, RSec Group são utilizados pelos trabalhadores
responsáveis pela gestão da informação somente para fins específicos, como entrar em contato com
você (seja por e-mail, telefone etc.), seja para responder a um pedido ou proporcionar um serviço ou
produto, ou avisar sobre eventos de RSec Group e outras atividades relacionadas à RSec Group, tal
como webinars, treinamentos e demos.

O RSec Group também pode entrar em contato com pesquisas de opinião sobre os serviços e produtos
atuais ou sobre possíveis novos serviços ou produtos que possam oferecer, assim como realizar
pesquisas sobre aspectos relacionados com serviços e produtos.

Seus dados pessoais também podem ser usados por RSec Group para cumprir com a legislação
aplicável; para manter a relação jurídica que possa surgir com RSec Group; para permitir o acesso a
qualquer das nossas instalações ou escritórios; ou para fins de marketing, publicidade e/ou prospecção
comercial.

Transferências de dados pessoais:

O RSec Group apenas transferirá seus dados pessoais com sua permissão ou conforme seja necessário
para completar qualquer transação que tenha sido solicitada ou autorizada.

O RSec Group também poderá transferir seus dados pessoais com filiais e subsidiárias controladas por
RSec Group; sócios comerciais; e vendedores e agentes que trabalham a seu nome para fins de
prestação de serviços ou realização de transações de revenda de produtos ou para cumprir com os
objetivos descritos neste Aviso de Privacidade. Da mesma forma, o RSec Group poderá transferir seus
dados pessoais nos casos previstos e autorizados pela legislação aplicável.

Direitos do titular dos dados pessoais:

Você pode exercer os direitos de acesso, retificação, cancelamento e oposição (direitos “ARCO”) em
relação aos seus dados pessoais. Da mesma forma, você pode limitar a utilização ou divulgação dos
seus dados pessoais e revogar o consentimento que concedeu para o tratamento dos seus dados
pessoais, desde que o tratamento não seja um tratamento necessário ou que resulte de uma relação
jurídica.

O exercício dos seus direitos previstos na Lei poderá ser efetuado através do envio do seu pedido, nos
termos estabelecidos pela Lei ou através do envio de um pedido ao Oficial de Direitos ARCO, nos
seguintes contatos:

Oficial de Direitos ARCO – Gerenciamento de operações
R&C Business Consulting S.A. de C.V.
Sócrates 141 Int. 6B
Polanco I Sección
Miguel Hidalgo
CEP: 11510, Cidade do México
E-mail: info@rsecgroup.com

No pedido deverá indicar seu nome completo e especificar de forma clara e concisa o exercício dos
direitos que você precisa. Também deve incluir uma cópia dos documentos que comprovem sua
identidade como titular dos dados pessoais (identificação oficial com fotografia) e, qualquer outro
elemento ou cópia de documento que nos facilite a localização dos seus dados pessoais. No caso de
pedidos de retificação, você deverá indicar as modificações a efetuar e fornecer a documentação



adicional que suporte o seu pedido.

Como controlar a utilização dos seus dados pessoais para fins promocionais:

Você sempre pode decidir se deseja receber e-mails promocionais, mensagens SMS, chamadas
telefônicas e correio postal por parte de RSec Group. Pode optar por não receber publicidade de
interesse do RSec Group, enviando um e-mail a info@rsecgroup.com. Também pode escolher não
receber contatos por e-mail dando clic no link de cancelamento (cancelar assinatura) em qualquer
mensagem nosso que receba. Isto o permitirá cancelar a assinatura ou atualizar suas preferências de
recebimento de mensagens.

Participação em Blogs:

Se você deixar um comentário em um fórum público ou blog do RSec Group, deve estar ciente de que
quaisquer dados pessoais ou informações de identificação que você enviar podem ser lidos, coletados ou
utilizados por qualquer pessoa que participe no fórum público ou que leia o blog ou que visite a URL da
publicação do blog que você comentou. Não somos responsáveis pelo uso desta informação por parte de
pessoas que não fazem parte do RSec Group.

Ao participar dos fóruns públicos ou blogs, você é obrigado a fornecer seu nome e e-mail para verificação
e proteção contra SPAM. O nome proporcionado se publicará e se utilizará como identificador de
qualquer comentário que você faça. O e-mail proporcionado não será publicado.

Depoimentos de clientes:

Publicamos depoimentos de clientes no nosso site. Estes depoimentos podem incluir dados pessoais
como o nome do cliente. Pediremos sua autorização antes de publicar o depoimento, para que se
autorize a publicação do nome junto com ele.

Uso de cookies e tecnologias similares:

Os cookies por parte do cliente (pequenos arquivos de texto localizados no seu dispositivo) se utilizam
para verificar o status de login dos clientes que utilizam produtos ou serviços vinculados diretamente com
nosso site. Um dos principais propósitos dos cookies é proporcionar um recurso conveniente para
economizar tempo do cliente.

O propósito de um cookie é dizer ao servidor web que voltou a uma página específica. Por exemplo, se
você personalizar páginas ou se registrar no site, um cookie ajudará o RSec Group a lembrar suas
informações específicas em visitas seguintes. A informação que você proporcionou anteriormente será
recuperada para que você possa utilizar facilmente as funções que personalizou.

Como usuário, você tem uma variedade de ferramentas para controlar os cookies e tecnologias
parecidas, incluindo controles de navegador para bloquear e excluir cookies e controles por alguns
provedores de serviço de análise de terceiros, para desativar a coleta de dados por meio de web beacons
e tecnologias semelhantes.

Se um usuário rejeitar os cookies, ele ainda poderá utilizar nosso site; no entanto, isso pode ter algum
efeito negativo na funcionalidade e usabilidade do nosso site.

Sites de terceiros:

Tome em conta que você pode entrar, através do nosso site, a outros sites de terceiros que podem coletar



seus dados pessoais. RSec Group não compartilha seus dados pessoais com esses sites de terceiros e
não é responsável pelas práticas de segurança e privacidade que esses levam. Recomendamos revisar e
consultar cuidadosamente o Aviso de Privacidade de cada um desses outros sites que podem estar
vinculados ao nosso site.

Consentimento com as políticas estabelecidas no Aviso de Privacidade:

Ao utilizar nosso site, você reconhece e aceita o conteúdo deste Aviso de Privacidade. Este Aviso de
Privacidade aparece de forma completa e substitui a qualquer versão anterior.

Notificação de mudanças no Aviso de Privacidade:

Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar este Aviso de Privacidade em qualquer momento, sem
aviso prévio, com base nos nossos requerimentos legais, necessidades próprias do RSec Group ou
qualquer outra causa; portanto se recomenda revisá-lo com frequência no nosso site.

Qualquer alteração neste Aviso de Privacidade será notificado à você, disponibilizando-o por meio de
sua publicação no nosso site.

Se em algum momento decidimos utilizar dados pessoais ou informação de identificação pessoal de uma
maneira diferente do informado no momento da coleta, notificaremos os usuários por e-mail sobre
alterações em nossa política. Ver também, “Como o RSec Group utiliza os dados pessoais?”.

Legislação e jurisdição aplicáveis:

Estando de acordo com este Aviso de Privacidade, você concorda em se submeter exclusivamente à
jurisdição e à legislação aplicável nos Estados Unidos Mexicanos, independentemente da sua
nacionalidade e/ou país de residência.

Informação de contato:

O RSec Group agradece que, em caso de que você considere que RSec Group não tenha respeitado o
estabelecido nesse Aviso de Privacidade, nos compartilhe seus comentários de imediato entrando em
contato ao seguinte e-mail: info@rsecgroup.com. Faremos os melhores esforços para decidir e, quando
apropriado, remediar a situação.

Da mesma forma, caso haja alguma outra pregunta ou comentário relacionado a este Aviso de
Privacidade, entrar em contato ao seguinte endereço, e-mail ou telefone:

R&C Business Consulting S.A. de C.V.
Sócrates 141 Int. 6B
Polanco I Sección
Miguel Hidalgo
CEP 11510, Cidade do México
Telefone: (+52) 1 55 2335 4687
E-mail: info@rsecgroup.com

Data da última atualização: 24 de novembro de 2021


