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AVISO DE PRIVACIDADE 

1. Quais dados serão coletados? 

A LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO 

SA é um Controlador dos dados pessoais que você (titular de dados) nos fornece. 

Coletamos os seguintes tipos de dados pessoais de você: 

 Nome; 

 E-mail; 

 Telefone. 

2. Por que precisamos destes dados? 

Precisamos de seus dados pessoais para fornecer os seguintes serviços: 

 

 Entrar em contato com você com o objetivo de viabilizar sua participação 

na Promoção “Indicação Premiada”, cujo regulamento pode ser encontrado 

em https://assinecarlm.com.br/indicacaopremiada/ 

 Divulgar, via e-mail, telefone ou whatsapp, promoções do serviço 

assinatura de veículos. 

 

3. O que fazemos com seus dados 

Seus dados pessoais são tratados no Brasil. A hospedagem e armazenamento de 

seus dados ocorrem no sistema CRM Syonet. 

Quem tomará as decisões sobre a realização de tratamentos? 

Os dados serão tratados pela LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS 

SERVICOS E COMERCIO SA, inscrita no CNPJ n. 00.389.481./0001-79 = e 

localizada na Rua da Alfazema, nº 761, Edf. Iguatemi Business & Flat, 7º andar, 

Salvador –BA, CEP 41820-710. 

4. Por quanto tempo os dados serão armazenados e tratados? 

Seus dados pessoais serão conservados e tratados até que você nos informe que 

não deseja mais receber informações acerca de promoções e que não possui 

interesse em participar da Promoção “Indicação Premiada”. 

5. Quais as consequências do não fornecimento do consentimento? 

Sem o consentimento para tratamento dos dados pessoais acima indicados, você 

não poderá participar da Promoção “Indicação Premiada” ou receber promoções 

do serviço de assinatura de veículos via e-mail, whatsapp e telefone. 

6. Meus dados serão tratados para outras finalidades? 

Não iremos utilizar os seus dados pessoais para nenhuma outra finalidade sem o 

seu consentimento prévio. 
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7. Haverá o compartilhamento dos meus dados pessoais com terceiros? 

Não iremos utilizar os seus dados pessoais para nenhuma compartilhamento sem o 

seu consentimento prévio. 

8. Quais são os meus direitos e como poderei exercê-los? 

Se você acredita que qualquer dado pessoal que guardamos sobre você está 

incorreto ou incompleto, você tem o direito de confirmar a situação atual, corrigi-

los ou tê-los excluídos. Entre em contato conosco através do e-mail 

comunicacao@grupolm.com.br.  

A qualquer momento, você pode retirar o seu consentimento e solicitar a exclusão 

de seus dados pessoais através do e-mail comunicacao@grupolm.com.br. 
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