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TERMOS DE USO

&

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

TERMOS DE USO:
Estes Termos e Condições de Uso do Site, juntamente com a Política de
Privacidade, descrevem os termos e condições aplicáveis ao acesso e uso do Site
de titularidade da Gouvêa dos Reis Advogados, sociedade de advogados
devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de
Florianópolis, sob nº 425/99, fls. 82-86, Livro B13, com escritório principal na
Avenida Rio Branco, nº 691, 3º andar, Centro Executivo Atlantis, Centro,
Florianópolis - SC, CEP 88.015-204, a seus Usuários.

1. DO SITE
O site com endereço eletrônico https://gdr.adv.br/ permite a inscrição para o recebimento dos ebooks produzidos por seus sócios, advogados e bacharéis em direito do escritório.
Na Política de Privacidade, o usuário do Site encontrará informações sobre: quais os tratamentos dos
dados pessoais realizados e a suas finalidades; os dados pessoais dos usuários necessários para o
recebimento dos e-books; a forma como eles são coletados; se há o compartilhamento de dados com
terceiros; e quais as medidas de segurança implementadas para proteger os dados.
Ao se inscrever para o recebimento dos e-books, após prévio acesso aos Termos e Condições de Uso
e a Política de Privacidade, o usuário confirma a leitura, entendimento e aceitação de todos os
termos e condições aqui apresentados. A não concordância total ou parcial com o presente Termo,
bem como suas atualizações, implicará na impossibilidade de acesso aos serviços oferecidos pelo
site.

2. DOS E-BOOKS E CONTEÚDOS DISPONIBILIZADOS
As informações técnicas e especializadas a serem disponibilizadas por meio do Site possuem caráter
meramente informativo, de autoria da Sociedade de Advogados Gouvêa dos Reis, sendo que os
responsáveis pela elaboração dos e-books e conteúdos disponibilizados certificam que as opiniões
expressas nele refletem, de forma precisa, única e exclusiva, suas visões e opiniões pessoais de seus
participantes, e foram produzidas de forma independente e autônoma.

3. DOS SERVIÇOS DISPONÍVEIS
O site do Gouvêa dos Reis tem por objetivo apresentar para seus clientes do público em geral,
informações institucionais sobre nosso escritório de advocacia, bem como, o conteúdo de
informação jurídica produzido pelo escritório. O site do Gouvêa dos Reis e o conteúdo por ele
veiculado, respeitam os preceitos do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil,
não tendo como escopo a captação de clientes ou a divulgação publicitária.
4. DA INSCRIÇÃO
O usuário poderá ser qualquer pessoa física ou jurídica desde que possua um e-mail para receber ebooks e/ou conteúdos disponibilizados, que proceda sua inscrição por meio do endereço
https://gdr.adv.br/, manifestando seu aceite com os termos e condições de uso presente;
A inscrição deverá conter as seguintes informações: nome, e-mail, celular.
O envio de e-books e/ou conteúdos disponibilizados se dará através de link a ser enviado para o email usado no cadastro.
A inscrição para o recebimento do e-book é gratuita, e os serviços oferecidos ou relacionados com os
e-books, quando eventualmente contratados, são cobrados conforme tabela de honorários da
Sociedade de Advogados Gouvêa dos Reis.
O usuário tem a responsabilidade pela veracidade dos dados informados, devendo estes serem
legítimos para a correta comunicação entre as partes, e a utilização dos serviços oferecidos pelo site.

5. DO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO
O usuário poderá solicitar o cancelamento da inscrição para receber e-books e/ou conteúdos
disponibilizados, bastando para isso enviar um e-mail para contato@gdr.adv.br .
Na hipótese de cancelamento, o usuário perderá automaticamente o direito a todos as
promoções, e-books e conteúdos oferecidos pelo site.
O cancelamento implicará na exclusão dos seus dados da base de dados do site, interrompendo
o tratamento para as finalidades aqui previstas, sendo mantidos somente para as hipóteses de
obrigação legal.
6. DOS CONTEÚDOS EXTERNOS E SISTEMAS DE TERCEIROS
Caso entenda apropriado, para disseminar conteúdos que possam ser relevantes aos clientes ou
visitantes do site, o responsável pelo site poderá apresentar links para outros sites. Por não
existirem vínculos entre o presente site e os sites relacionados, não pode oferecer garantias ou
responsabilizar-se pela observação de privacidade ou segurança dos referidos sites de terceiros.
O acesso de forma livre pelo usuário em qualquer dos links e recursos externos, não é de
responsabilidade do responsável pelo site do Gouvêa dos Reis, o usuário declara e reconhece que
a responsabilidade por quaisquer perdas, danos ou prejuízos, diretos ou indiretos serão de
terceiros que, respondem por tais links ou recursos.
7. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO USUÁRIO
Os direitos dos usuários do site, relacionado aos seus dados pessoais estão elencados no artigo 18,
da Lei Geral de Proteção de Dados, e explicados na Política de Privacidade, podendo ser
exercidos a qualquer momento, através do endereço eletrônico contato@gdr.adv.br .
Quais são as obrigações dos usuários que utilizam o serviço?
Durante a utilização do serviço, a fim de resguardar e proteger os direitos de terceiros, o
usuário se compromete a fornecer quando necessário somente seus dados pessoais, e não os de
terceiros.
O usuário do serviço é responsável pela atualização das suas informações e consequências na
omissão ou erros nas informações pessoais cadastradas.
O usuário é responsável pela reparação de todos e quaisquer danos, diretos ou indiretos
(inclusive decorrentes de violação de quaisquer direitos de outros usuários, de terceiros, inclusive
direitos de propriedade intelectual, de sigilo e de personalidade), que sejam causados à
Sociedade de Advogados Gouvêa dos Reis, a qualquer outro usuário, ou, ainda, a qualquer
terceiro, inclusive em virtude do descumprimento do disposto nestes Termos de Uso.
8. DA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
A Sociedade de Advogados Gouvêa dos Reis não poderá ser responsabilizada por danos sofridos
pelo usuário e/ou quaisquer terceiros em relação a:

Equipamento infectado ou invadido por atacantes;
Equipamento avariado no momento do uso do site;
Proteção do computador;
Monitoração clandestina do computador dos usuários;
Vulnerabilidades ou instabilidades existentes nos sistemas dos usuários;
Quaisquer negócios realizados pelo usuário e/ou seus clientes, a partir do uso de informações contidas no Site;

Em nenhuma hipótese, a Sociedade de Advogados Gouvêa dos Reis será responsável pela instalação no
equipamento do Usuário ou de terceiros, de códigos maliciosos (vírus, malware, spyware, backdoor,
worm, bot, rootkit, trojans, ou de quaisquer outros que venham a ser criados), em decorrência da
navegação no site pelo Usuário.
O Usuário, ao utilizar o site automaticamente reconhece e aceita que a isenção de responsabilidade da
Sociedade de Advogados Gouvêa dos Reis e de seus colaboradores, previstas neste instrumento.
09. DA INDISPONIBILIDADE
Em decorrência de questões técnicas e operacionais alheias aos nossos controles, não garantimos
disponibilidade permanente dos serviços e funcionalidades do site, podendo inclusive ter períodos de
indisponibilidade para atualizações, correções e melhorias.
10. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
As informações deste site, incluindo textos, gráficos, arquivos de vídeo, áudio e fotografias
(denominados “conteúdo”), todos os direitos das páginas e das telas que exibem tais páginas, são de
propriedade do escritório, incluindo seu logotipo. São, portanto, protegidos por leis de direitos autorais
brasileiras e estrangeiras.
Dessa forma, não está autorizada a alteração, distribuição, transmissão, exibição e publicação para fins
comerciais. O conteúdo poderá ser livremente utilizado para fins acadêmicos, sob a condição de que
fique clara a fonte primária de publicação (este site). Caso seja do interesse do usuário disponibilizar o
link do site em sua página ou redes sociais, é necessário deixar claro para seus usuários e seguidores
que, ao clicarem no link em questão, serão redirecionados para outro domínio. Nesse sentido,
reprovamos absolutamente qualquer associação ou endosso falsos ou que de qualquer modo
represente de forma deturpada, sua relação com o escritório.
O compartilhamento das informações por e-mail ou redes sociais, realizado através dos recursos
disponibilizados no site não viola direitos autorais.
Nada do disposto nestes Termos de Uso será interpretado ou considerado como concessão, pelo
escritório aos usuários, de qualquer direito, título, licença ou gravame sobre qualquer propriedade
intelectual do escritório. A exploração comercial não autorizada dos materiais estará sujeita às medidas
judiciais cabíveis.

11. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO COMPETENTE
Este Termo de Uso está fundamentado na legislação brasileira vigente.
Ao acessar nosso site, o usuário concorda e entende que o foro escolhido para resolução de conflitos
oriundos da utilização deste site será o de Florianópolis-SC, com expressa renúncia de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O usuário compromete-se a acessar este instrumento para ter ciência de eventuais alterações. O uso do
site do escritório configura a aceitação do usuário das condições determinadas neste instrumento,
conforme sua versão em vigor.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A Sociedade de Advogados Gouvêa dos Reis respeita a privacidade de seus
clientes, usuários e titulares de dados pessoais em geral e os protege em
todas as atividades com a maior prioridade dentro da Internet.
Isso significa que estamos comprometidos a tratar todas as informações
fornecidas por você com segurança, integridade e transparência, incluindo a
cooperação com parceiros e terceiros.
Pedimos que leia atentamente esta Política de Privacidade e qualquer
controvérsia que possa surgir sobre este assunto, você tem o direito de falar
com o Encarregado de Dados Pessoais, através dos contatos informados no
item 16.

1.QUEM SOMOS
A Gouvêa dos Reis Advogados, sociedade de advogados devidamente registrada na Ordem dos
Advogados do Brasil, Seccional de Florianópolis, sob nº 425/99, fls. 82-86, Livro B13, com escritório
principal na Avenida Rio Branco, nº 691, 3º andar, Centro Executivo Atlantis, Centro, Florianópolis - SC,
CEP 88.015-204, apresenta aqui os Termos e Condições de Uso (“Termos de Uso”) relativos à sua
página de internet (“o site de Gouvêa dos Reis”), localizado no endereço eletrônico www.gdr.adv.br.
O site do Gouvêa dos Reis tem por objetivo apresentar para seus clientes do público em geral,
informações institucionais sobre nosso escritório de advocacia, bem como, o conteúdo de informação
jurídica produzido pelo escritório. O site do Gouvêa dos Reis e o conteúdo por ele veiculado,
respeitam os preceitos do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, não tendo
como escopo a captação de clientes ou a divulgação publicitária.
Como controladora de dados pessoais, apresenta esta Política de Privacidade, que se aplica a todos os
clientes e usuários, incluindo, sites e outros meios, que de alguma forma tenham os dados pessoais
tratados por nós.
2. DEFINIÇÕES
Este item das definições pretende explicar conceitos listados na Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais, de forma clara e objetiva para serem entendidos.
Dados pessoais: é toda e qualquer informação que identifique ou possa identificar uma pessoa física.
Operação de tratamento de dados: qualquer ação que possa ser realizada com dados pessoais, como:
coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição,
processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação/destruição, avaliação ou controle da
informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração..
Titular de dados: O dado pessoal se refere a uma pessoa física, um indivíduo de quem (ou sobre
quem) as informações são coletadas, e esse é o titular de dados.
Agentes de tratamento: Controlador, Operador e Encarregado de Dados Pessoais.
Controlador: É responsável por dar as diretrizes de como ocorrerão as operações de tratamento com
os dados pessoais dos titulares. É quem determina os objetivos e os meios do tratamento, ou seja,
exerce a atividade de decisão sobre o tratamento dos dados pessoais.
Operador: É a parte que vai receber e agir de acordo com as diretrizes que receber do Controlador,
para tratar/usar os dados pessoais em nome do Controlador.
Encarregado de Dados Pessoais: Profissional responsável por atuar como canal de comunicação
entre o Controlador, os titulares de dados, e a ANPD.
ANPD - Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais: Órgão que possui responsabilidade de
zelar pela proteção de dados pessoais e por regulamentar, implementar e fiscalizar o cumprimento
(inclusive pelas empresas) da LGPD.

3. RESPONSABILIDADE
A Sociedade de Advogados Gouvêa dos Reis é responsável pela privacidade e proteção de dados dos
seus clientes e usuários, e por garantir que esta Política seja disponibilizada aos titulares dos dados
antes que a Sociedade de Advogados Gouvêa dos Reis realize qualquer tipo de operação de
tratamento com seus dados pessoais.
Todos os colaboradores da Sociedade de Advogados Gouvêa dos Reis que interagem com os titulares
dos dados são responsáveis por garantir que esta Política seja levada ao conhecimento do titular dos
dados e que o tratamento de seus dados seja protegido e ocorra de forma transparente.
4. COMO COLETAMOS
Você nos fornece diretamente a maioria dos dados pessoais que coletamos quando você preenche o
formulário de acesso aos e-books e/ou conteúdos disponibilizados que oferecemos.
Coletamos seus dados pessoais das seguintes formas:
Quando o cliente/usuário se inscreve: coletamos seus dados pessoais, tais como nome, e-mail, celular,
com finalidade de cadastro aos e-books e/ou conteúdos disponibilizados.
Podemos utilizar seus dados para oferecer informações, promoções, ofertas relacionadas aos e-books
e/ou conteúdos disponibilizados personalizados que entendemos ser do seu interesse.
Através dos compartilhamentos com patrocinadores, correalizadores e parceiros, podemos obter
dados complementares aos já informados com a finalidade de atendimento às necessidades
específicas do titular (cursos, eventos, por exemplo).
Os eventuais links presentes em nosso site, que remetem para outros sites e respectivas coleta de
dados serão de responsabilidade destes, e você deve ler a Política de Privacidade de tais sites para ter
ciência do respectivo tratamento dos seus dados pessoais.
5. DADOS COLETADOS E SUA FINALIDADE
Coletamos seus dados pessoais por diversos motivos, desta forma explicamos abaixo os dados
pessoais e suas finalidades:

É imprescindível a coleta dos seus dados pessoais, como nome, e-mail, celular, para que sua solicitação de
inscrição nos e-books e/ou conteúdos disponibilizados seja encaminhada e confirmada.
Com finalidade de informação e de oferecer uma melhor experiência aos inscritos nos e-books e/ou conteúdos
disponibilizados, podemos entrar em contato através do seu telefone, via e-mail, WhatsApp, SMS ou ligação.
Os dados de cadastro e dados essenciais para inscrição nos e-books e conteúdos disponibilizados, os quais
podem variar conforme o tipo de e-book e conteúdo oferecido, são listados e pedidos pelo evento específico.
Nenhuma informação financeira, ou dados bancários serão solicitados pela Sociedade de Advogados Gouvêa
dos Reis para a realização/validação de inscrição para receber e-books e/ou conteúdos.
Guardamos registros de acesso ao site, como por exemplo: informações sobre as interações do usuário com o
site, incluindo endereço de IP, software navegador, sistema operacional e a data e hora em que você visitou o
site. Além disso, também podemos controlar o uso do site para fins estatísticos, de pesquisa por meio de
cookies e para caso aconteça algum crime ou ato ilícito no site, podermos identificar o responsável, em
conformidade com o previsto no Marco Civil da Internet.

6. DIREITOS DO TITULAR DE DADOS
Gostaríamos de ter certeza de que você está totalmente ciente de todos os seus direitos relacionados à
proteção de dados pessoais e privacidade, por isso apontamos a seguir:
O direito da confirmação da existência de tratamento com dados pessoais;
O direito de acesso aos dados pessoais que nós tratamos a seu respeito, e pode também solicitar
informações sobre: origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e finalidade do
tratamento.

O direito à correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
O direito de pedir anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou
tratados em desconformidade com a Lei;
O direito à portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, por meio de
requisição expressa, sob certas condições;
O direito à eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, sob certas
condições;
O direito à informação das entidades públicas e privadas com que o controlador realizou uso
compartilhado de dados;
O direito de informação sobre a possibilidade do titular dos dados não fornecer consentimento, e
quais seriam as consequências dessa negativa, como descrito no item 16;
O direito de revogação do consentimento, conforme a LGPD;
O direito de peticionamento sobre seus dados contra o controlador perante a ANPD;
O direito de oposição ao tratamento, realizado com base em uma das hipóteses de dispensa de
consentimento;
O direito de revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de
dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões para definir o seu perfil pessoal,
profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade;
Se você deseja exercer algum desses direitos, relacionados a dados pessoais, use o canal de contato
através do endereço eletrônico contato@gdr.adv.br, a sua solicitação relacionada aos direitos
elencados neste será devidamente encaminhada aos nossos encarregados de dados.
7. DIVULGAÇÃO:
Operações de Marketing - Ao utilizar o site, seus dados poderão ser fornecidos para operações de
marketing da Sociedade de Advogados Gouvêa dos Reis para que seja possível a manutenção do
envio de notícias, conteúdos e promoções vinculados ao escritório.
8. ARMAZENAMENTO
Os dados de clientes e usuários atendidos pelo escritório serão armazenados por pelo menos 05
(cinco) anos, devido às exigências legais, regulatórias e ﬁscais, havendo a determinação de alguma lei
nacional para que os dados sejam arquivados por tempo maior do que o mencionado, será seguida
tal disposição da lei.
Mantemos seus dados pessoais enquanto for necessário para prestar nossos serviços, tais como para
manter o desempenho do site, tomar decisões empresariais acerca de funcionalidades e ofertas com
base em dados e cumprir as nossas obrigações legais.
Com seu pedido, podemos eliminar os seus dados pessoais de modo que não seja mais possível
identificá-lo, exceto se for legalmente permitido ou obrigatório manter determinados dados pessoais
seus, incluindo situações como:
Se formos obrigados a manter os dados pessoais para as nossas obrigações jurídicas, fiscais, de
auditoria e contabilidade, iremos reter seus dados pessoais necessários pelo período exigido pelas
leis aplicáveis;
Sempre que necessário para os nossos legítimos interesses comerciais, como a prevenção contra
fraudes ou para manter a segurança dos nossos clientes e usuários;
Informação a órgão públicos a título de prestação de contas futuras;
Quando você nos der seu consentimento para que utilizemos seus dados para marketing direto
ou cadastro em nosso site, manteremos esses dados até que você retire seu consentimento,
exerça seu direito de oposição, e/ou de descadastramento do site.

9. MEDIDAS DE SALVAGUARDA
A Sociedade de Advogados Gouvêa dos Reis, preza pela segurança das informações e dos dados
pessoais dos clientes e usuários, colaboradores e parceiros de negócios, por isso, investe
continuamente e dispõe de medidas técnicas, organizacionais e administrativas de segurança para
proteger seus dados, alinhadas às melhores práticas de segurança da informação, mesmo sabendo
que nenhum sistema é completamente seguro.
Por isso, estamos sempre em busca de métodos de proteção contra ações prejudiciais que busquem
acessar, utilizar, alterar e/ou destruir dados indevidamente, e utilizamos os seguintes mecanismos e
ferramentas:

● Acesso aos dados somente por profissionais que exercem funções necessárias para atendimento
das finalidades específicas;
● Aplicamos mecanismos de autenticação de acesso aos registros capazes de individualizar o
responsável pelo tratamento e acesso dos dados coletados em decorrência do uso do site;
● Monitoramento contínuo dos sistemas de informações, para prevenir, detectar e bloquear ações
capazes de causar danos;
● Armazenamento e transferência de dados utilizando métodos seguros (criptografia).
10. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS
A internet é um ambiente global, e alguns serviços Sociedade de Advogados Gouvêa dos Reis podem
realizar transferências internacionais com seus dados, pois, utiliza datacenter do Google, localizado
em diversas localidades fora do Brasil.
Da mesma forma, nossas subcontratadas ou parceiras podem não estar sediadas em território
nacional, e assim, podem ocorrer tratamento com seus dados pessoais em outros países.
Nestes casos de transferências internacionais realizadas pelo escritório Gouvêa dos Reis,
subcontratadas e parceiras, adotamos medidas para garantir que quaisquer informações coletadas
sejam tratadas com segurança, de acordo com os padrões de proteção de dados. Da mesma forma,
tais transferências sujeitam-se a esta Política de Privacidade, e a instrumentos jurídicos que
asseguram o cumprimento das obrigações legais.
11. CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Ao recebermos uma solicitação para exercer qualquer um dos direitos do titular de dados pessoais
(descritos no item 6), e quando realizamos o cadastro em nosso site para fins de inscrição para os ebooks e/ou conteúdos, necessitamos que você confirme sua identidade antes de agirmos com base
em sua solicitação.
Esta confirmação é necessária para garantirmos que estamos falando com a pessoa correta, e
demonstra que seus dados estão protegidos e são mantidos em segurança.
12. COOKIES
Ao acessar o site de inscrição dos e-books e/ou conteúdos, através da empresa contratada é feita a
utilização "cookies" (pequenos pacotes de dados pessoais com informações sobre as configurações
de exibição usadas ou o endereço de IP, por exemplo) para:

●reconhecer seu navegador ou dispositivo;
●aprender mais sobre seus interesses;
●fornecer recursos e serviços essenciais;
●impedir atividades fraudulentas;
●melhorar a segurança.
Ao utilizar a opção “Permanecer Conectado”, o site armazenará os “cookies’ permanentes no seu
dispositivo, para garantir que você não precise se reconectar ao site em visitas posteriores, no
entanto, esta função não estará disponível se a opção armazenamento de cookies estiver desativada
no seu navegador.

13. MARKETING
Desejamos manter nossos clientes e usuários sempre atualizados, por isso, quando você se cadastra
em nosso site poderemos enviar informações relacionadas aos e-books e/ou conteúdos, bem como
referentes a outros eventos, promoções e divulgações realizados pela Sociedade de Advogados
Gouvêa dos Reis.
Se você não deseja mais ser contatado para fins de marketing, clique no link para exclusão de
mailing de marketing que estará localizado no próprio email, ou fale conosco pelo e-mail
contato@gdr.adv.br .
14. CONSEQUÊNCIAS DE NÃO FORNECER SEUS DADOS
Você não é obrigado a fornecer seus dados pessoais para nós. No entanto, como essas informações
são necessárias para o fornecimento dos nossos serviços a exemplo de e-books, conteúdos,
promoções, divulgações, eventos, entre outros, não seremos capazes de oferecer alguns/todos os
nossos serviços sem seus dados.
15. MUDANÇAS NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
A Sociedade de Advogados Gouvêa dos Reis mantém sua Política de Privacidade sob revisão
semestral e coloca quaisquer atualizações nesta página da web. Esta Política de Privacidade foi
atualizado pela última vez em 19/09/2022.
16. ENCARREGADO SOBRE O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
Se tiver alguma dúvida sobre nossa Política de Privacidade, mesmo após a leitura, os dados que
mantemos sobre você, ou se gostaria de exercer um de seus direitos de proteção de dados, você pode
nos contatar através da nossa Encarregada de proteção de dados, Jill Becker, por meio do e-mail:
contato@gdr.adv.br .
17. POLÍTICAS DE PRIVACIDADE DE OUTROS SITES
O site contém links para outros sites e esta Política de Privacidade vale apenas para o nosso site,
portanto, se você clicar em um link para outro site, recomendamos ler a Política de Privacidade que
pertence ao site correspondente.
Caso você opte por obter o curso mediante inscrição, você será direcionado para o site do Doutorize
(https://estudar.doutorizecursos.com.br/courses/direito-do-trabalho-aplicado-startups),
e
estará
sujeito a Política de Privacidade do mesmo, (https://doutorize.com.br/politica-de-privacidade).
18. AUTORIDADE COMPETENTE
A Sociedade de Advogados Gouvêa dos Reis trata seus dados pessoais de acordo com esta Política
de Privacidade e com a legislação de proteção de dados vigente. Caso você deseje fazer uma
reclamação sobre nossas atividades de tratamento em relação aos seus dados pessoais, ou estiver
insatisfeito com a forma como lidamos com suas informações, você tem o direito de apresentar
uma reclamação à autoridade de controle responsável, conforme informações de contato abaixo:
E-mail: contato@gdr.adv.br

Data da versão atual: 23 de setembro de 2022.
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