
INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PRESTADOR DE SERVIÇOS 

 

Em consideração às disposições da Lei, o usuário (doravante, O USUÁRIO) que 

acessa este site com o domínio www.wingsmobile.com (doravante, a WEB), é 

informado das informações gerais de este site: 

 

Proprietário: RAUL JOSE LLOVERAS MARCOS COMUNICACOES - EIRELI, nome 

comercial WINGS MOBILE COMUNICACOES 

CNPJ: 36.736.474 / 0001-43 

 

As informações sobre O USUÁRIO recebidas pelo proprietário do portal são 

tratadas com a máxima confidencialidade. 

 

O proprietário adotou as medidas e níveis de proteção de dados de segurança 

exigidos pela Lei de Proteção de Dados Pessoais e seus regulamentos de 

implementação. 

 

Os campos marcados com um asterisco (*) nos diferentes formulários são 

obrigatórios para a formalização da solicitação correspondente. 

 

Os dados coletados são pertinentes em relação ao escopo e aos objetivos 

descritos. 

 

O usuário será responsável, em qualquer caso, pela veracidade dos dados 

fornecidos, reservando à RAUL JOSE LLOVERAS MARCOS COMUNICACOES - 

EIRELI, nome comercial WINGS MOBILE COMUNICACOES, o direito de excluir dos 

serviços registrados qualquer usuário que tenha fornecido dados falsos, sem 

prejuízo de outras ações que possam estar previstas em lei. 

 

1. Lei de proteção de dados 

A RAUL JOSE LLOVERAS MARCOS COMUNICACOES - EIRELI, nome comercial 

WINGS MOBILE COMUNICACOES, garante que todos os dados coletados através 

do formulário serão utilizados da maneira e com as limitações e direitos 

concedidos pela Lei de Proteção de Dados Pessoais. O tratamento e 

gerenciamento dos mesmos obedecem às disposições do Decreto que aprova 

o Regulamento de medidas de segurança para arquivos automatizados que 

contêm dados pessoais. 

 

Você consente com o processamento de seus dados pessoais fornecidos, que 

serão incorporados ao arquivo "CLIENTES", de propriedade da RAUL JOSE 

LLOVERAS MARCOS COMUNICACOES - EIRELI, nome comercial WINGS MOBILE 

COMUNICACOES, para o uso e processamento por computador dos dados 

pessoais fornecidos, que serão utilizados para fornecer informações sobre nossos 

condições de distribuição, promoção dos produtos e serviços da RAUL JOSE 

LLOVERAS MARCOS COMUNICACOES - EIRELI, nome comercial WINGS MOBILE 

COMUNICACOES, e para fins históricos. Direitos de acesso, retificação, 

cancelamento e oposição 

 

Você pode exercer seus direitos de acesso, retificação, oposição e 

cancelamento de seus dados pessoais, de acordo com as disposições da 

regulamentação atual sobre proteção de dados pessoais, entrando em 



contato com a RAUL JOSE LLOVERAS MARCOS COMUNICACOES - EIRELI, nome 

comercial WINGS MOBILE COMUNICACOES, os escritórios físicos ou entrando no 

portal www.wingsmobile.com 

 

2. Uso e tratamento de dados 

Uma das principais preocupações da RAUL JOSE LLOVERAS MARCOS 

COMUNICACOES - EIRELI, nome comercial WINGS MOBILE COMUNICACOES, é 

oferecer um serviço seguro e proteger a confidencialidade dos dados que nos 

são confiados. Os URLs www.wingsmobile.com e são declarados no aplicativo 

da empresa monitorado pelas entidades de controle e vigilância da Itália como 

o endereço a partir do qual operamos para poder oferecer nossos produtos e 

serviços. 

 

Para sua tranquilidade, todas as informações que você nos transmitir através de 

nossa loja serão criptografadas com um sofisticado sistema de segurança de 

criptografia de dados (128) de 128 bits. 

 

2.1 Transferências de dados 

a) Designações para empresas do grupo: Ao aceitar esta política de proteção 

de dados e privacidade, o USUÁRIO concorda expressamente que seus dados 

possam ser transferidos para qualquer empresa do grupo Wings Mobile, 

incluindo aquelas dedicadas ao gerenciamento de campanhas de marketing 

digital. O objetivo da transferência será o uso de seus dados para enviar a você 

comunicações comerciais por qualquer meio sobre seus produtos ou serviços e 

/ ou para limpar e segmentar dados pessoais. 

 

b) Atribuições a empresas prestadoras: Ao aceitar esta política de privacidade 

e proteção de dados, O USUÁRIO concorda expressamente que seus dados 

possam ser divulgados às empresas prestadoras da RAUL JOSE LLOVERAS 

MARCOS COMUNICACOES - EIRELI, nome comercial WINGS MOBILE 

COMUNICACOES, e especialmente aos prestadores de serviços de pagamento 

e serviços de comunicações de marketing. O objetivo da transferência será o 

uso de seus dados para enviar a você comunicações comerciais por qualquer 

meio sobre seus produtos ou serviços e / ou para limpar e segmentar dados 

pessoais. 

 

2.2 Tratamento de dados para fins estatísticos 

Informamos que você consente com o processamento de seus dados para a 

preparação de perfis, bem como para a segmentação de seus dados. Os 

tratamentos acima mencionados podem ter como objetivo a análise e a 

criação de estatísticas para conhecer o tráfego e o uso do site pelo USUÁRIO, 

bem como a determinação de seus gostos e preferências para enviar a eles 

informações promocionais de acordo com seus interesses. 

 

2.3 Política de privacidade 

A RAUL JOSE LLOVERAS MARCOS COMUNICACOES - EIRELI, nome comercial 

WINGS MOBILE COMUNICACOES, não armazena nenhuma informação sobre 

você sem o seu conhecimento. Nosso servidor não armazena nenhuma 

informação sobre você sem o seu consentimento prévio. 

 



Para o uso do nosso site, é necessário o uso de cookies. Os cookies são usados 

para marcar a última visita à nossa página, o que nos permite manter estatísticas 

sobre as visitas, personalizar as informações exibidas aos seus interesses e 

adaptar nossas campanhas publicitárias aos seus interesses. Se desejar, você 

pode configurar seu navegador para ser notificado na tela de recepção de 

cookies e impedir a instalação de cookies no seu disco rígido. Consulte as 

instruções e manuais do seu navegador para expandir essas informações. 

 

Ao fazer um pedido e para a segurança de todas as partes, o endereço IP do 

seu computador (número que identifica o seu computador na Internet) será 

registrado. Se você é menor de idade, somos obrigados a pedir, antes de fazer 

qualquer pedido ou consulta em nossa loja, que peça permissão a seus pais ou 

responsáveis. 

 

Os dados que você nos fornecer serão usados apenas para preparar a fatura 

de compra legal correspondente, enviar o pedido para o endereço que você 

indicar e enviar comunicações comerciais sobre nossos produtos e serviços. 

 

Você não será solicitado a obter mais informações do que o estritamente 

necessário para realizar esses tratamentos. Você pode cancelar a assinatura de 

nossas comunicações comerciais a qualquer momento, clicando no link de 

cancelamento de inscrição incluído em cada um de nossos e-mails, no painel 

de gerenciamento de sua conta ou acessando www.wingsmobile.com 

 

3. Dados do cartão de crédito e outros meios de pagamento 

A RAUL JOSE LLOVERAS MARCOS COMUNICACOES - EIRELI, nome comercial 

WINGS MOBILE COMUNICACOES, não armazena ou tem acesso aos dados do 

seu cartão de crédito ou a qualquer outro meio de pagamento escolhido em 

nosso site. O processamento dos seus dados de pagamento é realizado em um 

gateway de pagamento seguro externo à RAUL JOSE LLOVERAS MARCOS 

COMUNICACOES - EIRELI, nome comercial WINGS MOBILE COMUNICACOES, que 

processa o pagamento e nos notifica da operação. 

 

4. Segurança 

A RAUL JOSE LLOVERAS MARCOS COMUNICACOES - EIRELI, nome comercial 

WINGS MOBILE COMUNICACOES, toma todas as medidas necessárias para 

proteger a confidencialidade de suas informações pessoais. Somente 

funcionários autorizados têm acesso aos bancos de dados que armazenam 

informações do usuário ou aos servidores que hospedam nosso serviço. 

 

5. Modificações 

A RAUL JOSE LLOVERAS MARCOS COMUNICACOES - EIRELI, nome comercial 

WINGS MOBILE COMUNICACOES, reserva-se o direito de modificar sua política 

de privacidade e proteção de dados pessoais devido a uma mudança 

legislativa, jurisprudencial ou de acordo com seus critérios ou prática comercial. 

Para qualquer dúvida ou esclarecimento sobre nossa política de privacidade e 

proteção de dados pessoais, entre em contato conosco em 

www.wingsmobile.com 

 

6. Aceitação e consentimento 



O Usuário declara ter sido informado das condições de proteção de dados 

pessoais, aceitando e consentindo com o tratamento automatizado dos 

mesmos pela RAUL JOSE LLOVERAS MARCOS COMUNICACOES - EIRELI, nome 

comercial WINGS MOBILE COMUNICACOES, da maneira e para os fins indicados 

nesta Política de Privacidade. 


