POLITICA DE PRIVACIDADE
Este documento constitui o aviso de privacidade para efeitos descritos na lei federal de proteção de dados
pessoais em posso de terceiros (a LFPDP) e as disposições que emanam ou se relacionam com a mesma. Este
aviso de privacidade aplica a informações pessoais recompilada sobre o titular por Sistemas Integrales de
Altura, S. de R.L. de C.V no seu caráter de responsável. O presente aviso de privacidade contem os seguintes
termos e condições:

1. TERMOS DEFINIDOS. Para os efeitos deste Aviso de Privacidade, os seguintes termos terão os
seguintes significados, entendendo que salvo que neste presente Aviso de Privacidade se definam de outra
forma, os termos que se utilizem neste Aviso de Privacidade e que não estão definidos no mesmo, terão
o significado que si lhes atribui a lei LFPDP:
“Dados pessoais” Qualquer informação que concerne a uma pessoa física identificada ou identificável.
“Direito ARCO” Significa que os direitos de acesso, retificação, cancelamento e, oposição que conforme ao
estabelecido pela LFPDP y sujeito as exceções estabelecidas na mesma e neste Aviso de Privacidade, cada
Titular tem, em relação aos Dados Pessoais arrecadados pelo Responsável e/ou seus encarregados, e que se
descrevem a continuação:
“Direito de Acesso” É o direito que o Titular tem a conhecer sobre os Dados Pessoais relacionados à sua
pessoa que obre em poder do Responsável ou de seus Encarregados, assim também a quem lhe há sido
compartilhado e com que finalidade.
“Direito de Retificação” Cada Titular tem direito a que os seus Dados Pessoais sejam retificados quantos
estiverem inexatos ou incompletos.
“Direito de cancelamento” Cada Titular tem o direito a solicitar em qualquer momento que se suprimam os
seus Dados Pessoais, o qual acontecerá uma que vez que transcorra o período de bloqueio. O bloqueio implica
a identificação e conservação dos Dados Pessoais uma vez que a finalidade se cumpra para a qual foram
arrecadadas, e que tem como propósito determinar as possíveis responsabilidades em relação aos seu
tratamento, até o prazo de prescrição legal ou contratual destas. Durante o dito período, os seus Dados
Pessoais não serão objeto de tratamento e transcorrido este, se procederá com o seu cancelamento na base
de dados e arquivo correspondente. Uma vez cancelado o dado correspondente, o Responsável lhe dará ao
Titular o aviso que corresponde. Em caso de que os dados pessoais houvessem sido transmitidos com
anterioridade á data de retificação ou cancelamento e sigam sendo tratados por terceiros, o Responsável dará
a conhecer ao terceiro de que se trata, dita solicitude de retificação e cancelamento, para que proceda á
efetuá-la também.
“Direito de oposição” O Titular tem em todo momento o direito a solicitar, sempre e quando exista uma causa
legítima, que o Responsável deixe de tratar os seus Dados Pessoais.
“Responsável” Significa que pessoa física ou moral que decide sobre o tratamento dos Dados Pessoais do
Titular, neste caso Sistemas Integrais de Altura, S. de R.L de C.V.
“Encarregado” Significa a pessoa física ou jurídica que sozinha ou junto a outras trate dos Dados Pessoais em
lugar do Responsável.
“Titular” Significa pessoa física titular dos Dados Pessoais, ou autorizada para entregar Dados Pessoais de um
terceiro conforme as leis aplicáveis, que entregue ditos Dados Pessoais ao Responsável.
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2. CONSENTIMENTO DO TITULAR. Para efeitos do disposto na LFPDP e em particular no Artículo 17, o
Titular manifesta (i) que o presente Aviso de Privacidade lhe há sido dado a conhecer pelo Responsável, (ii)
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haver lido, entendido e concordado com os términos expostos neste Aviso de Privacidade, o qual lhe outorga o
seu consentimento respeito ao tratamento de seus Dados Pessoais para efeitos da LFPDP e a legislação
aplicável. Em caso de que os Dados pessoais recopilados incluam Dados Pessoais sensíveis e financeiros,
mediante a assinatura do contrato correspondente, seja em formato impresso, ou utilizando meios eletrônicos
e seus correspondentes processos para a formação do consentimento, por exemplo, a título enunciativo mais
não limitativo, mediante o subministro de Dados Pessoais a través de quadros de diálogo, ou a visualização y
recorrido na tela de términos e condições, serão levados a cabo atos que constituem o consentimento
expressado do titular em términos do segundo parágrafo do Artículo 8 da LFPDP e a legislação aplicável e (iii)
que outorga o seu consentimento para que Sistemas Integrais de Altura, S. de R.L. de C.V. ou seus
encarregados realizem transferência de Dados Pessoais a terceiros nacionais ou estrangeiros, no entendido de
que o tratamento que ditos terceiros dê ao seus Dados Pessoais deverá ajustar-se ao estabelecido neste aviso
de Privacidade.
Em caso de que o Titular não se oponha aos términos do presente Aviso de Privacidade dentro dos seguintes
30 dias que foram postos a sua disposição, se considerará concordado e consentido em seu conteúdo, em
términos do terceiro parágrafo do artículo 8 da LFPDP. O consentimento do Titular poderá ser revocado em
qualquer momento por ele mesmo em que se atribuam efeitos retroativos, nos términos e conforme a os
procedimentos estabelecidos mais na frente para ele conforme a este Aviso de Privacidade.
Não obstante qualquer disposição deste Aviso de Privacidade, o Titular reconhece que não se requererá do
seu consentimento para o tratamento de Dados Pessoais por parte do Responsável ou de terceiros em
qualquer dos casos sinalados no Artículo 10 da LFPDP.
3.OBJETO DO AVISO DE PRIVACIDADE; FINALIDADE DOS DADOS PESSOAIS. O presente Aviso de
Privacidade tem como objeto estabelecer os términos e condições em virtude das quais Sistemas Integrais de
Altura, S. de R.L. de C.V (ou o Encarregado que designe Sistemas Integrais de Altura, S. de R.L. de C.V) (i)
receberá e protegerá os Dados Pessoais do Titular, em efeito de proteger sua privacidade e seu direito a
autodeterminação informativa, em cumprimento do disposto na LFPDP; (ii) utilizará os Dados Pessoais do
Titular, e (iii) realizará no seu caso as transferências de Dados Pessoais a terceiros. O Responsável arrecadará
e tratará os Dados Pessoais do Titular, ou seja, aquela informação que possa identificar-lhe de maneira
razoável, a través da recepção de documento, sejam em formato impresso e/ou digital. Os seguintes são
exemplos, a titulo enunciativo mas não limitativo, de informação que o Responsável possa arrecadar: nome e
sobrenome; data de nascimento; endereço, seja particular, do trabalho, ou fiscal; direção de correio
eletrônico, pessoal ou do trabalho; senha de identificação em redes sociais; número telefônico, particular ou
do trabalho; número de telefone celular; número de cartão de crédito, e de débito ou contas bancarias; senha
do Registro Federal de Contribuintes (RFC); Senha Única de Registro de População (SURP/CURP); número de
afiliação ao Instituto Mexicano do Seguro Social; e de preferencias de consumo e navegação ao fazer uso dos
serviços de telecomunicação que lhe brindamos, assim como outros de natureza análoga. A arrecadação de
Dados Pessoais poderá efeituar-se quando o Titular visite os pontos de venda do Responsável ou
distribuidores autorizados, quando se comunique via telefônica com o Responsável ou Encarregados (incluindo
centros de atenção ao cliente), o bem, mediante entrega direta ao Responsável o mediante uso de correios
eletrônicos e/ou mensagens curtos de texto (SMS), ou mediante a utilização de sites Web, mediante o
subministro voluntario de informação a través de quadros de diálogo habilitadas em sites, ou mediante o uso
de ferramentas de captura automática de dados. Ditas ferramentas lhe permitem arrecadar informação que é
enviada ao seu navegador de ditos sites Web, tais como o tipo de navegador que utiliza, o idioma de usuário,
tempos de acesso, e a direção IP de sites Web que utilizou para aceder aos sites do Responsável ou
Encarregados. Dentro da documentação que pode ser arrecada por Sistemas Integrais de Altura, S. de R.L. de
C.V., para a verificação da identidade do Titular dos Dados Pessoais está a Carteira de eleitor; cartilha de
identidade do serviço militar nacional liberada; a cédula de registro no RFC; a cédula de registro com a CURP
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(Documento mexicano); e o comprovante de endereço.
Aviso de privacidade

Boleta de pago de direitos de agua, boleta de pago do imposto predial, ou boleta de pago do serviço de
subministro de eletricidade; o informe especial de crédito emitido por uma Sociedade de Informação Creditícia.
O Responsável também pode arrecadar Dados Pessoais de fontes de acesso público e de outras fontes
disponíveis no mercado as que o Titular pode haver dado o seu consentimento para compartir sua informação
pessoal o que lhe haja proporcionado informação demográfica anônima associada com a área geográfica
determinada.
Os Dados Pessoais do Titular são arrecadados e tratados pelo Responsável e os seus Encarregados com a
finalidade de permitir-lhe ao Titular, levar a cabo as seguintes atividades com o Responsável:
a.) Solicitar, comprar, trocar, o devolver produtos, oferecidos por Sistemas Integrais de Altura, S. de R.L. de
C.V., sejam estes prestados por dita empresa ou por conduto de terceiros;
b.) Solicitar, contratar, trocar ou cancelar serviços, oferecidos por Sistemas Integrais de Altura, S. de R.L. de
C.V., sejam estes prestados por dita emprsa ou por conduto de terceiros;
c.) Efetuar pagos em linha;
d.) Solicitar fatura ou comprovante fiscal digital;
e.) Solicitar uma cotização, informação ou amostras gratuitas de produtos e serviços;
f.) Solicitar a entrega, reparação ou cumprimento de garantia do produto;
g.) Solicitar a apresentação de serviços ou o cumprimento de garantia do serviço;
h.) Contatar o Serviço de Atenção a Clientes;
i.) Receber publicidade impressa ou a través de meios eletrônicos, incluindo comunicações com fins de
mercadotecnia em linha, ou telemarketing sobre produtos e serviços;
j.) Criar perfis pessoais;
k.) Participar em pesquisas de opinião;
l.) Utilizar os diferentes serviços de seus correspondentes Sites Web incluído a descarga de conteúdos e
formatos;
m.) Notificar ao Responsável sobre problemas com o seus sites;
n.) Participar em chats e/o foros de discussão em linha sobre os produtos e serviços;
o.) Participar em trivias, concursos, rifas, jogos e sorteios;
p.) Compartir seus comentários ou sugestões sobre os produtos e serviços;
q.) Processar pagos, e
r.) Qualquer outra atividade de natureza análoga e as descritas nos incisos previamente mencionados. Assim
mesmo, o Responsável, diretamente ou a través de seus Encarregados, pode utilizar seus Dados Pessoais para
os seguintes fins:
a.) Realizar estudos sobre os dados demográficos, interesses e comportamento de seus clientes,
consumidores, provedores, e de aqueles terceiros com os que trate;
b.) Efeituar estudos de mercado e de consumo a efeito de adquirir e oferecer produtos e serviços
personalizados, assim como publicidade e conteúdos mais adequados as necessidades de seus clientes,
consumidores, provedores e outros terceiros com os que trate;
c.) Elaborar estadísticas internas que indiquem os serviços e produtos mais apreciados pelos diferentes
segmentos de seus clientes, consumidores, provedores e outros usuários dos serviços de telecomunicações
que o Responsável brinde;
d.) Formalizar o processo transacional com seus clientes, consumidores, provedores e outros terceiros como os
que trate;
e.) Gestionar o processo de requisição, evacuação y adjudicação de provedores e outros terceiros com os que
trate;
f.) Em seu caso, verificar a capacidade de crédito e/ou paga do Titular, o qual poderá ser efeituado a través
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das sociedades de informação creditícia, em términos da Lei para regular as Sociedades de Informação
Creditícia;
g.) Comprovar as transações comercias realizadas pelo Titular com o Responsável;
h.) Manter um registro das operações e informação revisada nas diferentes sessões dos serviços de
telecomunicações que o Responsável brinda e que se arrecada a través de ferramentas de captura automática
de dados;
i.) Enviar-lhe ao Titular a notificação de ofertas, avisos e/ou mensagens promocionais, que lhe serão enviadas,
a menos que o Titular manifeste expressamente sua vontade de não receber tais ofertas. Ocasionalmente, tais
ofertas podem conter informação de provedores do Responsável ou de outros terceiros.
Sistemas Integrais de Altura, S. de R.L. de C.V., requer compartir seus Dados Pessoais com provedores de
serviço de administração y gestão de bases de dados; tratamento automatizado de Dados Pessoais y seu
armazenamento; autenticação e validação de correios eletrônicos; contratação de pessoal; serviços de
auditoria, e outros serviços de natureza análoga as descritas.
Arrecadação de dados ao navegar em sites e paginas web de Sistemas Integrais de Altura, S. de R.L. de C.V:
Dentro das ferramentas de captura automática de dados utilizados por Sistemas Integrais de Altura, S. de R.L.
de C.V., em seus sites e paginas web se encontram as cookies, os Web beacons, e os enlaces em correios
eletrônicos.
Uso de Cookies.- O correto funcionamento dos sites de Sistemas Integrais de Altura, S. de R.L. de C.V., e o de
seus provedores requerem da habilitação de “cookies” em seu navegador de Internet. As “cookies” são
pequenos arquivos de dados transferidos pelo sitio Web ao disco duro do seu computador quando navega pelo
site. As cookies podem ser de sessão ou permanentes. As cookies de sessão não ficam no seu computador
depois de que você fecha a sessão de seu navegador, e as cookies permanentes ficam nos computadores até
que são eliminadas ou vencem. Na maioria dos navegadores as cookies aceitam automaticamente em virtude
de sua configuração predeterminada, você pode ajustar as preferencias de seu navegador para aceitar ou
rejeitar as cookies. A desativação das cookies pode inabilitar diversas funções dos sites Web do Sistemas
Integrais de Altura, S. de R.L. de C.V., ou que no se mostrem corretamente. No caso de que você prefira
eliminar a informação das cookies enviadas pelo Sistema Integrais de Altura, S. de R.L. de C.V., você pode
eliminar arquivo(s) no final de cada sessão do explorador. Informação relevante pode ser consultada em sites
dos principais navegadores da Internet.
Uso de Web beacons (também conhecidos como etiquetas de Internet, etiquetas de pixel e clear GIFs).Sistemas Integrais de Altura, S. de R.L. de C.V., pode realizar em seus sites web e em seus correios
eletrônicos com formato HTML os Web beacons, sós ou em combinação com as cookies, para arrecadar
informação sobre o uso dos sites web e sua interação com o correio eletrônico. O Web beacon é uma imagem
eletrônica, chamada de um pixel somente (1x1) o GIF que pode reconhecer a informação que é processada
em seu computador como no caso das cookies, a hora e data em que o site e suas sessões são visualizadas.
Vínculos nos correios eletrônicos do Sistemas Integrais de Altura, S. de R.L. de C.V., - Os correios eletrônicos
que incluam vínculos que permitam ao Sistemas Integrais de Altura, S. de R.L. de C.V., saber si você ativou
dito vínculo e visitou a pagina web de destino, podendo esta informação ser incluída no seu perfil. Em caso de
que você prefira que Sistemas Integrais de Altura, S. de R.L. de C.V., não arrecade informação sobre sua
interação com ditos vínculos, você pode optar por modificar o formato das comunicações de Sistemas
Integrais de Altura, S. de R.L. de C.V., (por exemplo, que a mensagem seja recebida em formato de texto e
não em formato HTML) Ou pode fazer caso omisso do vínculo e não aceder a seu conteúdo. Os correios
eletrônicos de Sistemas Integrais de Altura, S. de R.L. de C.V., podem incluir vínculos desenhados para dirigilo as sessões relevantes do site web, ao redireciona-lo a través dos servidores de Sistemas Integrais de Altura,
S. de R.L. de C.V., o sistema de redirecionamento permite ao Sistema Integrais de Altura, S. de R.L. de C.V.,
modificar a URL de tais vínculos em caso de ser necessário, também permitem ao Sistema Integrais de Altura,
S. de R.L. de C.V., determinar a eficácia de suas companhas de telemarketing em linha. Os Dados Pessoais
que Sistemas Integrais de Altura, S. de R.L. de C.V., obtêm de suas fontes comerciais podem utilizar-se junto
com os Dados Pessoais arrecadados a través de seus sites web. Por exemplo, Sistemas Integrais de Altura, S.
de R.L. de C.V., poderia comparar a informação geográfica dissociada adquirida de fontes comerciais com a
direção IP arrecadada pelas ferramentas de captura automática de dados com o fim de proporcionar-lhe
informação ou promoções relevantes para a sua área geográfica.
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Proteção a menores: Sistemas Integrais de Altura, S. de R.L. de C.V., alenta aos pais e/ou tutores a tomar um
papel ativo nas atividades em linha de sues filhos. Em caso de que Sistemas Integrais de Altura, S. de R.L. de
C.V., considerem que os Dados Pessoais hão sido proporcionados por um menor em contravenção ao presente
Aviso de Privacidade, Sistemas Integrais de Altura, S. de R.L. de C.V, procederá a eliminar tais Dados Pessoais
brevemente. Si você se da conta de que tais Dados Pessoais hão sido proporcionados por um menor de 18
anos, por favor, envie um correio eletrônico para a seguinte direção:
sistemas@hawk.com.mx
4. TRANSFERÊNCIA DE DADOS. Havendo lido, entendido e concordado com os términos expostos neste
aviso de Privacidade, o Titular manifesta seu consentimento para que o Responsável ou qualquer Encarregado
realize transferências de Dados Pessoais a terceiros nacionais ou estrangeiros, no entendido que o tratamento
de ditos terceiros deem aos Dados Pessoais do Titular deverá se ajustar ao estabelecido neste Aviso de
Privacidade.
Para efeitos do estabelecido nesta Sessão 4, porem sujeitos ao estabelecido no último parágrafo da mesma, o
Responsável lhe informa ao Titular que com o objetivo de poder entregar produtos, serviços e soluções a seus
clientes, consumidores, empregados, provedores e demais usuários de seus serviços, o Responsável e/ou seus
Encarregados hão celebrado ou celebrarão diversos acordos comerciais com provedores de produtos e
serviços, tanto em território nacional como no estrangeiro, para que lhe subministrem, entre outros serviços,
os de: telecomunicações, correio eletrônico; administração e gestão de bases de dados; tratamento
automatizado de Dados Pessoais e seu armazenamento; call center para atenção ao cliente; autenticação e
validação de correios eletrônicos; telemarketing; terminais de cartão de crédito; faturação eletrônica;
comercialização; transporte e instalação de produtos; administração de nóminas e benefícios de segurança
social; contratação de pessoal; serviços de auditoria e outros de natureza análoga. A autorização do titular
outorgada conforme esta sessão 4 faculta ao Responsável e/ou seus Encarregados a transmitir Dados Pessoais
do Titular a ditos provedores, no entendimento de que ditos provedores estão obrigados, por virtude do
contrato correspondente, a manter a confidencialidade dos Dados Pessoais subministrados pelo Responsável
e/ou seus Encarregados e a observar ao presente Aviso de Privacidade. O Responsável e/ou seus
Encarregados poderão transferir Dados Pessoais arrecadados do Titular a qualquer outra sociedade do mesmo
grupo empresarial ao que pertença o Responsável e que operem com os mesmos processos e políticas
internas, seja que estejam em território nacional o no estrangeiro para seu tratamento com as mesmas
finalidades descritas neste Aviso de Privacidade. Também poderá transferir seus Dados Pessoais a outros
terceiros que lhe apoiem para cumprir com o contrato ou relações jurídicas que o Titular tenha. Sua
informação pessoal pode transferir-se, armazenar-se e processar-se em um país diferente a onde se
proporcionou. Se for o caso, transferimos a informação conforme com as leis de proteção da informação
aplicáveis no país de destino. Tomamos medidas para proteger a informação pessoal sem importar o país onde
se armazena ou se transfira. Temos procedimentos e controles oportunos para procurar esta proteção.
Reservamos o direito de transmitir seus Dados Pessoais em caso de vender ou traspassar a totalidade ou parte
de nosso negocio ou ativos. EM caso de produzir-se dita venda ou traspasso, faremos todo o possível para
instar ao seguinte proprietário a utilizar os Dados Pessoais com respeito a este Aviso. Si não deseja que seus
Dados Pessoais sejam processados trás o traspasso, deverá entrar em contato com o novo proprietário. Não
obstante o disposto na sessão 4 ou em qualquer outro lugar desse Aviso de Privacidade, o Titular reconhece e
aceita que o Responsável não requeira autorização nem confirmação de dito Titular para realizar
transferências de Dados Pessoais nacionais ou internacionais nos casos previstos desse Artículo 37 da LFPDP
ou em qualquer caso de exceção previsto pela mesma ou a demais legislação aplicável.
5.RETENÇÃO E SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS. O responsável e/ou seus Encarregados conservarão
os Dados Pessoais do Titular durante o tempo que seja necessário para processar suas solicitudes de
informação, produtos e/ou serviços, assim como para manter os registros contáveis, financeiros e de auditoria
em termos da LFPDP e da legislação mercantil, fiscal e administrativa vigente. Os Dados Pessoais do Titular
arrecadados pelo Responsável e/ou seus Encarregados estarão protegidos por medidas de segurança
administrativas, técnicas e físicas adequadas contra o dano, perda, alteração, destruição ou uso, acesso ou
tratamentos não autorizados, conforme com o disposto na LFPDP e da regulação administrativa derivada da

Aviso de Privacidade

mesma. Não obstante ao sinalado anteriormente, Sistemas Integrais de Altura, S. de R.L. de C.V., não garante
que terceiros não autorizados não possam ter acesso aos sistemas físicos ou lógicos dos Titulares ou do
Responsável nos documentos eletrônicos e ficheiros armazenados em seus sistemas. Em consequência,
Sistemas Integrais de Altura, S. de R.L. de C.V., não será em nenhum caso responsável dos danos e prejuízos
que possa derivar-se de dito acesso não autorizado.
6. DEPARTAMENTO DE DADOS PESSOAIS/ OFICINA DE PRIVACIDADE; ENDEREÇO.
Para qualquer informação sobre este Aviso de Privacidade, ou para o exercício de qualquer de seus direitos
derivados de seus Dados Pessoais, o presente Aviso de Privacidade ou da lei aplicável, incluindo sem limitação
de seus direitos de acesso, retificação, cancelamento e oposição, por favor, contatar a nosso departamento de
Recursos Humanos, Telefones (33) 36333399, Correio eletrônico:
recursos_humanos@hawk.com.mx
Sistemas Integrais de Altura, S. de R.L. de C.V.
Industria do Vestido #2246
Col. Belenes Norte,
C.P., 44130, Zapopan, Jalisco
Para efeitos do disposto nessa fração do Artículo 16 da LFPDP, o endereço do Responsável é estabelecido
nessa sessão 6 do presente Aviso de Privacidade.
7.PROCEDIMENTOS PARA EXERCER OS DIREITOS ARCO. Para exercer os Direitos ARCO, o Titular e seu
representante deve presentar uma solicitude de acesso, retificação, cancelamento ou oposição com a
informação e documentação seguinte:
i.-) Nome do Titular e endereço ou outro meio para comunicar-lhe a resposta da solicitude;
ii.-) Documentos que acreditem sua identidade (copia simples em formato impresso ou eletrônico da carteira
de eleitor, passaporte ou FM-3) ou, em seu caso, a representação legal do Titular (copia simples em formato
impresso ou eletrônico da carta poder simples com assinatura autografa do Titular, e o mandatário e suas
correspondentes identificações oficiais – carteira de eleitor, passaporte ou FM-3);
iii.-) A descrição clara e precisa dos Dados Pessoais com respeito dos que procura exercer alguns dos direitos
ARCO, e
iv.-) Qualquer outro elemento ou documento que facilite a localização dos Dados Pessoais do Titular. EM caso
de que as solicitudes de retificação dos Dados Pessoais, o Titular deverá também indicar as modificações a
realizar-se e aportar a documentação que sustente sua petição.
Para a recepção, registro e atenção das solicitudes para exercer seu direito de acesso, retificação,
cancelamento e oposição a seus Dados Pessoais, assim como para limitar o uso ou divulgação de seus Dados,
e os demais diretos previstos na LFPDP contatar a:
SISTEMAS IT GRUPO HAWK
(33) 3833-2949
sistemas@hawk.com.mx
O Responsável e seus Encarregados lhe responderão ao Titular em um prazo máximo de vinte dias hábeis,
contados desde da data em que a solicitude de acesso, retificação, cancelamento u oposição foi recebida, a
determinação adotada, a efeito de que, se resulta procedente, seja feita efetiva a mesma dentro dos quinze
dias seguintes a data em que a resposta é comunicada ao Titular. Tratando-se de solicitudes de acesso a
Dados Pessoais, o Responsável e seus Encarregados procederam com sua entrega previa a acreditação da
identidade do solicitante ou de seu representante legal, segundo corresponda. Os prazos antes referidos
poderão ser ampliados somente em termos da LFPDP.
A entrega dos Dados Pessoais será gratuita, somente lhe corresponderá cobrir gastos justificados de envio ou
o custo de reprodução em copios ou formatos. Em caso de que o Titular retire sua solicitude em um período
menor de doze meses, deverá cobrir os gastos correspondentes equivalentes a 1.5 dias de Salario Mínimo
Vigente no Distrito Federal em termos da LFPDP, a menos de existam modificações substanciais ao Aviso de
Privacidade que motivem novas consultas.
Para efeitos das solicitudes de cancelamento de Dados Pessoais, ademais do disposto pelo presente Aviso de
Privacidade, se estará ao disposto no Artículo 26 da LFPDP, incluído os casos de exceção de cancelamento de
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Dados Pessoais sinalados.
A apresentação de uma solicitude de oposição do uso de Dados Pessoais pelo Titular dos mesmos, dará ao
Responsável a faculdade de se opor ao uso dos Dados Pessoais que como Titular haja entregado ao oponente.
8.ALTERAÇÕES NO AVISO DE PRIVACIDADE. Sistemas Integrais de Altura, S. de R.L. de C.V., se reserva
o direito de atualizar periodicamente o presente Aviso para refletir as trocas de nossas praticas de informação.
É responsabilidade do Titular revisar periodicamente o conteúdo do Aviso de Privacidade no site

www.hawk.com.mx. O Responsável, entenderá que de não expressar contrario, significa que o Titular leu,
entendeu e concordou com os termos expostos, o que constitui seu consentimento a trocas estabelecidas nas
demais atualizações respeito ao tratamento de seus Dados Pessoais para efeitos da LFPDP e demais legislação
aplicável.
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