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Anterior Próximo Localiza De ct. Localiza Аренда автомобиля S.A. Типо Типо Empresa де публично торгуются BM-F Bovespa: RENT3Pink листы: L'RFY Деятельности автомобиль аренда гендерного анонимного общества Фонд 1973 Штаб-квартира Белу-Оризонти, Президент MG Эуганио Pacelli Mattar Сотрудники 10 900 Продуктов Прокат автомобилей и
управление фургоном fleetsale продажи автомобилей Рыночная стоимость R $ 35,958.9 млн (декабрь/2019) Прибыль R $ 833,9 млн (2019) Выручка R$ 10,658.9 млн (2019) ( ) Официальный сайт www.localizahertz.com/ Localiza Аренда автомобиля, один из оружия Localiza (который также состоит из Localiza Seminovos и Localiza Frotamanagement), является
бразильская сеть магазинов, специализирующихся на прокат автомобилей, работающих в крупных городах и аэропортах Бразилии, а также в нескольких странах Латинской Америки , таких как Аргентина, Парагвай, Колумбия, Эквадор и Чили. A empresa está sediada em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. A história foi fundada em 1973, durante o primeiro
choque de óleo, com seis besouros usados e adquiridos a crédito. Em 1985, adotaram uma estratégia de franchising em resposta à crise da dívida externa de 1983. O resultado foi o fortalecimento da marca Localiza com a expansão de sua presença no mercado. A Localiza começou a vender seus carros semi-novos diretamente para o consumidor final. Esse tipo de venda
permitiu que a empresa reduzisse os custos de depreciação e gerasse renda com a renovação do parque de aluguel. A empresa foi negociada publicamente na Bovespa em 20 de maio de 2005 e conseguiu levantar cerca de US$ 284 milhões. Atualmente, a empresa emprega mais de 10.900 funcionários, cerca de 608 filiais em 404 cidades, e até abril de 2020 uma frota total de
325.112 veículos. O empresário Salim Mattar, um dos sócios da Localiza e ex-presidente do conselho de administração, foi escolhido em 23 de novembro de 2018 para gerir a Secretaria de Desestatização, uma das secretarias ligadas ao Ministério da Economia, a ser criada no governo Jair Bolsonaro. Conexões Externas Common tem uma categoria contendo imagens e outros
arquivos em Find Hertz links Lockets 20-%20aberturas%20de%20capital%20no%20brasil.pdf 20-%20Destaque%20-%20SILVIO%20GUERRA%20-%20Localiza%20-%20por%20MarionMonteiro.pdf 20-%20Destaque%20-%20SILVIO%20GUERRA%20-%20Localiza%20-%20por%20MarionMonteiro.pdf - - Salim Mattar, dono da Localiza, será o secretário de privatização. A
economia do globo. 23 de novembro de 2018 Portal das empresas Portal do Brasil Obtida de A Localiza Rent a Car S/A, pessoa jur'dica de direito privado localizado na Av. Bernardo de Vasconcelos, 82. 377, Belo Horizonte/MG, cadastrado no CNPJ sob o nº 16.670.085/0001-55 (Localiza) entende que os dados pessoais e registros eletrônicos deixados por você, o usuário
(Holder), ao interagir com sistemas locais, pessoalmente, por telefone, ou quando você utiliza os sites, sistemas e páginas de empresas que fazem parte do Grupo Localiza (Páginas), são confidenciais. Esta Política de Privacidade (Política) descreve de forma simples, transparente e objetiva quais dados e informações serão obtidos do sujeito de dados (Dados), bem como como
os dados são usados e protegidos. A política se aplica a todas as páginas e inclui todos os produtos oferecidos. Princípios de adequação, finalidade, livre acesso, não discriminação, necessidade, prevenção, qualidade dos dados, segurança, transparência, consentimento e todos os outros princípios definidos na legislação aplicável aplicam-se à Política1. Aceitar o Titular e
alterar a Concepção de Políticas desta Política ocorrerá durante o acesso do Titular às páginas ou a um serviço físico ou telefônico. A Localiza se reserva o direito de alterar esta Política de Privacidade a qualquer momento, sem comunicação prévia com o titular do cartão. Se alguma alteração for feita, conforme indicado no final deste documento, o titular terá que reler a Política.
Dados coletadosSiti, que podem ser fornecidos pelo Holder, incluem, mas não se limitam a, i) o nome; Endereços de e-mail; (iii) Endereço postal; (iv) número de telefone; Informações bancárias e/ou de cartão de crédito; Informações relativas às carteiras nacionais de habilitação; (vii) Informações de conta de mídia social Informações de perfil público; ix) fornecidos documentos
pessoais; e (x) informações sobre terceiros, como parentes, motoristas principais/adicionais, parceiros, representantes legais. A Localiza também recebe automaticamente dados do Holder, usando cookies e outras tecnologias similares para proporcionar uma melhor experiência ao usuário, bem como para análise estatística de tendências, administração de páginas web e mídia,
acompanhamento do comportamento do usuário no ambiente do Portal Localiza, plataformas gerenciadas e similares. Especificamente, as tecnologias com potencial uso do Localiza incluem, mas não se limitam a: i) cookies de navegador; Web beacons; Rastreamento de pixels Protocolo de Internet (IP); O tipo de navegador; Provedor de Serviços de Internet (PROVEDOR);
Página de link/infer (viii) arquivos disponíveis no Siteiza/Portal de Aplicativos (HTML e gráficos, por exemplo); Sistemas operacionais; (x) Carimbo de data/hora; e (xi) vincular dados para analisar tendências no portal localiza e plataformas gerenciadas. O proprietário tem o controle garantido sobre o uso de cookies através da configuração do Navegador, sabendo que em caso de
desativação, o uso de certos Recursos e Recursos das páginas pode ser restrito3. O uso e o processamento de dados Os dados serão utilizados para a finalidade exata para a qual foram coletados, ou seja, a criação de referência contratual ou gestão, administração e aperfeiçoamento de Páginas, para melhor atendimento Holder.A Localiza está autorizada, por meio desta
política de privacidade, ao envio de cartas de marketing, divulgação de materiais publicitários através de sites, aplicativos, mídias sociais para negócios, serviços de mensagens, pesquisas e qualquer marketing direto ou indireto. As informações que serão enviadas aos titulares podem ser interessantes para eles, como ofertas de produtos e/ou notícias de última hora sobre os
principais negócios do Grupo Localiza. Caso o Proprietário discorde do recibo, o Proprietário poderá, a qualquer momento e de forma gratuita, solicitar que seu registro seja cancelado e/ou que os dados armazenados no ambiente Localiza.4 sejam cancelados a qualquer momento. Compartilhamento de dadosOlocaliza pode compartilhar as informações do proprietário com os
seguintes destinatários: (i) Prestadores de serviços do Grupo Localiza responsáveis pela prestação de serviços e entrega de produtos Localiza; (ii) Parceiros envolvidos em parcerias comerciais com um grupo local para desenvolvimento e fins promocionais; e (iii) Administração pública em caso de obrigações legais ou judiciais para proteger direitos, respeitar responsabilidades,
garantir a segurança dos clientes, investigar fraudes e/ou responder a questões públicas. No caso da transmissão internacional de dados, o Grupo Localiza compromete-se a observar na transmissão uma das seguintes hipóteses: (i) que o destinatário esteja em um país que forneça um nível de proteção de dados pelo menos comparável à legislação brasileira; Quando for
necessária a transferência para a cooperação judicial internacional entre a inteligência estatal e os órgãos investigativos de acordo com o direito internacional; Quando for necessário transferir para proteger a vida ou a segurança física do Proprietário ou de terceiros; Quando a autoridade competente autoriza a transferência; e (v) quando o Proprietário tiver consentido com a
transferência de acordo com esta Política de Privacidade. Segurança de dadosA Localiza processa e armazena dados de titulares fornecidos ou coletados com segurança por meio de técnicas e medidas de segurança técnica, e organizacional, todos adequados para sua proteção plena, de acordo com critérios definidos pelas melhores normas de mercado e legislação aplicável.
A segurança dos dados é projetada para proteger os dados de situações acidentais ou ilegais de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de processamento impróprio ou ilegal, bem como processamento discriminatório de informações. Nosso compromisso com o manejo adequado das informações internas, clientes e público em geral baseia-se nos
seguintes princípios: confidencialidade: para que o acesso à informação seja obtido apenas por pessoas autorizadas e quando realmente necessário; acessibilidade: que as pessoas autorizadas tenham acesso às informações quando necessário; Integridade: com exatidão e compromissamento das informações e seus métodos adequados de processamento, além da
transparência no trato com os envolvidos. A Localiza compromete-se a informar o sujeito de dados e a agência de proteção de dados de quaisquer incidentes de segurança que possam causar riscos significativos ou danos ao sujeito dos dados6. A transparência dos dados e dos direitos dos titulares de dados continuará enquanto for necessário cumprir a finalidade para a qual
foram coletados, ou dentro do prazo previsto em lei ou regulamento específico. O proprietário pode acessar os dados a qualquer momento (i); Correção de dados incompletos, imprecisos ou desatualizados; (iii) Solicitar a anonimização, bloquear ou excluir dados desnecessários, excessivos ou processados em caso de descumprimento desta Política de Privacidade; Solicitar a
transferência de dados para outro prestador de serviços ou produto; Solicitar exclusão de dados; e (vi) aplicar regras de defesa do consumidor para proteger seus dados quando aplicável.7 Sites e serviços da Localiza e sites e serviços de terceiros podem incluir links para sites e aplicativos de terceiros. Se utilizado pelo Proprietário, é possível que terceiros não estejam
associados à Localiza para coletar, processar e compartilhar informações com não-Localiza que não sejam responsáveis pela Localiza pelo conteúdo ou prática de confidencialidade de terceiros.8 Entre em contato com o Grupo Localiza Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações sobre esta Política de Privacidade ou práticas relativas aos dados do grupo local, entre em
contato com a área responsável pelo gerenciamento de segurança da informação e risco cibernético, enviando e-mails privacidade@localiza.com ou enviando correspondência aos cuidados desta área na av. Bernardo de Vasconcelos, Nº 377, Kakuiriina, Belo Horizonte/MG, CEP 31.150-000, Brasil.Última atualização em 14 de março de 2018. 2018. portal 2 localiza hertz. portal 2
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