POLÍTICA DE PRIVACIDADE
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
O presente website tem o objetivo de apresentar e esclarecer as características e serviços
relacionados aos produtos MOBIL, cujo conteúdo é meramente informativo e não possui o
objetivo de gerar nenhum tipo de contraprestação ao usuário.
O acesso ao website permitirá aos visitantes acessar informações sobre os produtos MOBIL,
incluindo instruções de uso, indicações, resultados, peças publicitárias e notícias em geral.
Para os fins de interpretação da presente Política de Privacidade, denominar-se-á GRUPO
COSAN as empresas Cosan S.A. Indústria e Comércio e Cosan Lubrificantes e Especialidades
S.A., responsáveis pelo conteúdo deste espaço virtual.
Por sua vez, ao acessar o presente website, os visitantes aderem integralmente às normas,
condições e diretrizes adotadas pelo GRUPO COSAN no que tange à forma e meios pelos quais
as informações são apresentadas e transmitidas, bem como aos mecanismos de operação deste
website.
CONTEÚDO
As informações disponibilizadas neste website serão fornecidas a título referencial e serão
resultado dos melhores esforços quanto à sua atualização, clareza e precisão. Contudo, o
GRUPO COSAN não se responsabiliza por eventuais imprecisões no conteúdo disponibilizado,
bem como por sua utilização pelos visitantes. De todo modo, o GRUPO COSAN sempre
dedicará seus melhores esforços para a atualização e manutenção do melhor conteúdo e, por esta
razão, este website estará sujeito à atualizações constantes, tantas quanto necessárias para sua
melhor utilização e finalidade.
Porém, o GRUPO COSAN, desde já, se isenta de responsabilidade pela má utilização das
informações disponibilizadas, bem como pelas consequências de decisões adotadas pelo
visitante com base unicamente em informações obtidas neste website, eis que serão resultantes
unicamente da conduta e iniciativa do visitante.
As atualizações realizadas no conteúdo deste website não estão sujeitas a comunicações prévias,
a peridiocidades ou obrigatoriedade.
O GRUPO COSAN observará a privacidade das informações pessoais dos visitantes e assegura
que tais dados, eventualmente captados, não serão alienados ou distribuídos para terceiros para
qualquer finalidade.
O visitante poderá acessar o website sem fornecer nenhuma informação sobre si mesmo. Por sua
vez, a utilização das áreas interativas eventualmente existentes ficará atrelada ao fornecimento,
espontâneo e livre de qualquer contraprestação, de informações necessárias à interação
proposta.
Da mesma forma, a participação nas promoções comerciais e concursos culturais eventualmente
divulgados através do website estará condicionada ao fornecimento das informações pertinentes,
cujo conteúdo deverá ser verídico e legítimo.
O visitante é ciente de que o GRUPO COSAN não é responsável pelo conteúdo ou conduta de
outros websites que eventualmente redirecionem, via links ou indicações, a este website, bem

como não é responsável pelo conteúdo de quaisquer websites de terceiros linkados neste website
ou, ainda, que se algum modo interaja com este.
Em nenhuma hipótese, o GRUPO COSAN será responsável pelo acesso ao seu website ou aos
links nele indicados, bem como pela prática de qualquer ato estranho aos objetivos de
divulgação de informação, que tenha por base informações obtidas através de tais links. O
visitante está ciente que o acesso a este website bem como aos links nele disponibilizados é
decorrente de liberalidade e faculdade suas.
CAUTELAS RECOMENDADAS AOS ATUAIS ACIONISTAS, INVESTIDORES E
INVESTIDORES EM POTENCIAL
As informações sobre o GRUPO COSAN e seus produtos/serviços disponibilizadas neste
website não constituem convite a investidores e, tampouco, se propõem a servir de base para
decisões e opções de investimentos.
Este site poderá conter previsões ou relatos que reflitam meras projeções ou expectativas do
GRUPO COSAN. Os resultados futuros das atividades do GRUPO COSAN poderão se
apresentar de forma diversa daquelas previstas ou esperadas e, por esta razão, o GRUPO
COSAN recomenda que o visitante não se baseie apenas nestas informações para decisões
acerca de investimentos efetivos ou em potencial.
DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E DE PERSONALIDADE
Este website contém obras diversas - textos, fotografias, vídeos, artes gráficas, títulos, marcas
registradas, sinais distintivos em geral e imagens protegidos por direitos autorais ou outros
direitos de propriedade intelectual ou de software. Estes direitos são de titularidade do GRUPO
COSAN ou lhe foram licenciados/autorizados por seus titulares e detentores. Estes direitos são
assegurados a seus titulares e detentores e deverão ser observados pelos visitantes, para todos os
fins.
O conteúdo do presente website poderá compreender: (i) marcas registradas de titularidade das
empresas do GRUPO COSAN, (ii) marcas registradas de titularidade de terceiros cujo uso lhe é
concedido sob licença ou autorização para utilização neste website, ou (iii) marcas registradas
de titularidade de terceiros utilizadas dentro do escopo previsto no art. 132, I e II da Lei de
Propriedade Industrial. Em quaisquer das hipóteses, os direitos sobre estas marcas ou outros
sinais distintivos são assegurados a seus titulares e detentores e deverão ser observados pelos
visitantes, para todos os fins.
Além disso, o visitante está ciente que as fotografias disponibilizadas no website poderão
compreender a imagem de pessoas e que este direito deverá ser observado, tendo em vista que
sua reprodução pelo visitante é vedada para qualquer fim.
A reprodução de qualquer conteúdo deste website é proibida, para qualquer finalidade, salvo: (i)
mediante prévia e expressa autorização do GRUPO COSAN, ou (ii) para fins de referência e de
uso exclusivamente pessoal.
O visitante está ciente que o acesso ao site, ainda que nas possibilidades interativas, ou a
possibilidade excepcional de reprodução de seu conteúdo, não lhe confere qualquer direito sobre
o conteúdo acessado, o qual permanece sob a titularidade de seus detentores de direitos
originais.
DÚVIDAS E DENÚNCIAS

Os casos de dúvidas, questionamentos ou denúncias serão apurados pelo GRUPO COSAN com
a maior agilidade possível e deverão ser relatados através do endereço
eletrônico: sitemobil@cosan.com.br

