ANEXO I: DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE DE MERCADO LIVRE
PROMOÇÃO “MELI DATA CHALLENGE 2021”

No Mercado Livre entendemos a proteção de dados pessoais como uma oportunidade
de valorizar nossos usuários, visitantes e colaboradores, tanto internos como externos.
Através do uso responsável de informações pessoais, protegemos a privacidade
daqueles que nos con aram seus dados.
Sua privacidade é muito importante para nós e por isso, nos esforçamos para protegêla. Com esse obje vo, lhe proporcionamos as informações a seguir, para que tenha
conhecimento sobre como o Mercado Livre trata seus dados e sobre os direitos que
você tem de controlá-los.
1.

Quem é o responsável pelo tratamento dos Dados Pessoais?

Os dados são registrados em uma base de dados de propriedade de:
●

Na Argen na: Mercado Livre S.R.L., com sede em Av. Caseros 3039, piso 2,
Cidade Autônoma de Buenos Aires.

●

No Brasil: EBAZAR.COM.BR LTDA, inscrita no CNPJ/MF n° 03.007.331/0001-41,
com sede em Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bon m, Osasco/SP - CEP
06233-903.

●

No Chile: Mercado Pago S.A, R.U.T. 76.516.950-K, com sede em Av. Apoquindo
4800, Torre 2, piso 21, Las Condes, San ago - Chile.

●

Na Colômbia: Mercado Livre Colômbia Ltda., N.I.T.: 830067394, com sede em
Carrera 17, No 93-09, piso 3, Bogotá, Colômbia.

●

No México: MercadoLivre, S. de R.L de C.V., com sede em Rua Insurgentes Sur,
1602 Piso 9, Suíte 900, Crédito Construtor. Benito Juarez. Distrito Federal. CP
03940, Cidade do México, México.

●

No Uruguai: Deremate.com de Uruguai S.R.L., R.U.T: 214111700011, com sede
em Rua Dr. Luis Bonavita, 1266, piso 39, Montevidéu, Uruguai.

2.

Quais informações coletamos e tratamos?
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Os dados pessoais que coletamos com as nalidades descritas nestas Declaração são:

●

Endereço de e-mail;

●

Nome e sobrenome;

●

Tipo e número de documento de iden

●

País de residência.

cação;

Queremos que saiba que você não tem a obrigação de nos informar seus dados
pessoais de maneira detalhada, no entanto, a nega va de fornecê-los ou a inexa dão
destes dados impedirá sua par cipação na Promoção “MELI DATA CHALLENGE 2021”. A
inexa dão ou falsidade dos dados pessoais informados poderá gerar a suspensão de
sua par cipação na Promoção. Do mesmo modo, o Mercado Livre poderá suspender
ou inabilitar de ni vamente aqueles par cipantes que violem os termos desta
Declaração de Privacidade.
3. O que fazemos com os Dados Pessoais?
O obje vo da Promoção “Meli Data Challenge 2021” é que os par cipantes criem um
algoritmo u lizando inteligência ar

cial, o Machine Learning, que possa prever a

próxima compra que um grupo de usuários realizará. Assim, os par cipantes serão
avaliados de acordo com os obje vos a ngidos na compe ção.

Para que você possa se inscrever e par cipar da Promoção conforme os Termos e
Condições do Regulamento, precisamos coletar e tratar seus dados pessoais
detalhados nesta Declaração de Privacidade. Além disso, poderemos u lizar seus
dados pessoais com os seguintes propósitos:

●

Envio de informações de u lidade vinculadas à Promoção Meli Data Challenge
2021;

●

Envio de newsle ers;

●

Envio de convites para eventos do Mercado Livre;

●

Envio de pesquisas.

Caso não deseje mais receber as comunicações referentes ao evento, você poderá
exercer seu direito de ser excluído das listas de envio, a par r de link fornecido nas
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próprias comunicações.

A u lização de seus dados para qualquer outra nalidade que não seja compa vel com
o que está detalhado nesta Declaração, lhe será previamente comunicada antes de
iniciarmos o tratamento destes dados. Caso não concorde com a nova operação de
tratamento, poderá exercer seus direitos enquanto

tular de dados, incluindo a

revogação do consen mento.
4. Como compar lhamos os Dados Pessoais?
Nos comprometemos a não comercializar, difundir, transferir ou distribuir de nenhum
outro modo seus dados pessoais a terceiros, com exceção dos casos dispostos nesta
Declaração de Privacidade. Neste sen do, você está ciente que podemos ceder seus
dados pessoais a outras empresas do grupo Mercado Livre que se comprometam a
tratá-los em conformidade com a presente Declaração de Privacidade.
Ainda, seus dados pessoais podem ser transferidos a terceiros que atuem em nome de
Mercado Livre para que sejam tratados de acordo com os ns para os quais foram
coletados originalmente ou podem ser tratados de outro modo legal, como para
prestação de serviços, avaliação da u lidade do website, marke ng, gestão de dados
ou assistência técnica. Vale informar que estes terceiros rmaram contrato com o
Mercado Livre para u lizar exclusivamente seus dados pessoais para as nalidades
acordadas e não podem vender nem os divulgar para outras pessoas não autorizadas,
salvo em caso de exigência legal, permi do pelo Mercado Livre, ou conforme indicado
nesta Declaração de Privacidade.

5. Por quanto tempo vamos armazenar os Dados Pessoais?
Apenas armazenamos seus dados pessoais durante o tempo necessário para cumprir
com o propósito para o qual foram compilados ou para cumprir com requisitos
regulamentares ou legais. Em par cular, o Mercado Livre manterá uma lista completa
de vencedores e outros documentos relacionados à concorrência, sob as condições e
prazos estabelecidos pela lei aplicável.
Uma vez concluído este prazo, os dados serão eliminados ou anonimizados de maneira
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que não possam ser individualizados.

6. Como você pode exercer seus direitos para controlar os Dados Pessoais?
A legislação vigente lhe confere determinados direitos sobre seus dados pessoais,
como por exemplo: (i) direito à informação, con rmação do tratamento dos dados e
acesso a eles; (ii) atualização; (iii) re

cação/modi cação; (iv) a interrupção do envio

de publicidade, ofertas e promoções; (v) exclusão/cancelamento; (vi) oposição/
limitação de tratamento; (vii) revogação do consen mento; (viii) con dencialidade; (ix)
não ser sujeito à tomada de Decisões Automa zadas, e (x) a portabilidade de seus
dados, em conformidade com a legislação local vigente de proteção de dados pessoais.
Você pode realizar qualquer consulta, reclamação e/ou solicitação relacionada a seus
Dados Pessoais nos seguintes sites:
●
●
●
●
●
●

Brasil: h ps://www.mercadolivre.com.br/privacidade
Argen na: h ps://www.mercadolibre.com.ar/privacidad
Chile: h ps://www.mercadolibre.cl/privacidad
Colômbia: h ps://www.mercadolibre.com.co/privacidad
México: h ps://www.mercadolibre.com.mx/privacidad
Uruguai: h ps://www.mercadolibre.com.uy/privacidad

Em determinados casos, manteremos em nossos arquivos seus dados pessoais, ainda
que nos tenha pedido para excluí-los. Nesses casos, manteremos seus dados para
cumprir com as nalidades descritas nesta Declaração de Privacidade ou quando exista
uma obrigação contratual ou dever legal de manter sua informação pessoal. Uma vez
cumprida tal

nalidade ou eliminada a obrigação contratual ou dever legal,

procederemos com a exclusão de seus dados.
Você também tem o direito de apresentar queixas perante as seguintes autoridades
nacionais de proteção de dados:

●

Argen na: Agencia de Acceso a la Información Pública.

●

Brasil: Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

●

Colombia: Superintendencia de Industria y Comercio.

●

México: Ins tuto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
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Protección de Datos.

●

Uruguay: Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales.

7. Alterações na Declaração de Privacidade:
Caso o Mercado Livre altere a forma de tratamento de seus dados pessoais, você será
previamente comunicado(a) através de no

cação individual feita pelos nossos canais

habituais de comunicação, por exemplo, por e-mail, bem como através de nossas
páginas web ou aplica vos (através de banners, pop-ups ou outros meios de
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